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i z d e v u m s 

JAUNĀKIE  PROJEKTI  VĒRĒMU  PAGASTA  PĀRVALDĒ 

Marta mēnesī Vērēmu pagasta pārvalde 
sagatavoja un iesniedza trīs projektus fondu lī-
dzekĜu piesaistīšanai pagasta attīstībai. Visi pro-
jekti tika atbalstīti un piešėirts finansējums to 
realizācijai. 

Augustā tiks ielaisti 20 tūkstoši zandarta 
mazuĜu Adamovas ezerā zivju resursu atjaunoša-
nai , ko pilnā apjomā , kas sastāda 1818, 00 Ls, 
finansē Zivju fonds. Zandarta mazuĜus piegādās 
valsts zivju audzētava „ Tome”, kura šīs tiesības 
ieguva cenu aptaujas rezultātā, piedāvājot ze-
māko cenu. 

Divi projekti tiks realizēti par Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( EL-
FLA) līdzekĜiem , kur pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda tikai 10% no projekta izmaksām. 

Projekta „ Nāc un dziedi ” ietvaros ir  ie-
gādāti tērpi  Vērēmu Tautas nama jauktā kora 
sievietēm. Koris , neskatoties uz neilgo darboša-
nās laiku, ir guvis ievērojamu atzinību un gaida 
jaunus dalībniekus . 

 Projekta „ Kas , ja ne mēs, kad, ja ne ta-
gad ” ietvaros tiks iekārtota  44 m2 liela telpa, 

JāĦa Zvīdra ielā 3 C, Sondoros, dažādu interešu 
grupu darbībai jaunajiem pagasta iedzīvotājiem , 
kuriem ir vēlēšanās interesanti un saturīgi pava-
dīt no mācībām  un darba brīvo laiku. Kamīnzā-
les un palīgtelpu remontam  par projekta līdzek-
Ĝiem tiks iegādāti  logi , durvis ,  santehnika , ma-
teriāli grīdu, sienu , griestu  remontam . Zāles 
iekārtošanai tiks iegādātas mēbeles ( galdi , krēs-
li , televizors) un tiks uzstādīts biljarda galds. 
Projekta ietvaros tiek finansēta tikai materiālu un 
aprīkojuma iegāde , remontdarbi ir jāveic par 
pašu  līdzekĜiem . Pagasta pārvalde cer uz jauno 
cilvēku ieinteresētību un aktīvu dalību viĦiem 
domātās telpas veidošanā. 

Ēkā , ko Rēzeknes novada pašvaldība ie-
gādājās Vērēmu pagasta pārvaldes vajadzībām, 
tiks izveidota par Vērēmu pagasta kultūras, izglī-
tības un veselības centru. Šajā ēkā atradīsies 
jauniešu interešu centrs, bibliotēka, pasts, un 
medpunkts. Pašlaik  ēkai tiek izstrādāts tehnis-
kais projekts vienkāršotai rekonstrukcijai, ko 
veic SIA “Rēzeknes būvprojekts”. 

 

 Sagatavoja L.Melne 

PAZIĥOJUMS 

      Rēzeknes novada pašvaldība ir izsludinājusi 
izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra 
Nr.7896 004 0347, kura adrese: Saules iela 1, Šėe-
Ħeva, Vērēmu pagasta, Rēzeknes novads, kurš sa-
stāv no zemes vienības 0,1101 ha platībā un ēkas,  
ar nosacīto cenu—18000,00Ls. 

       Izsoli organizē atbilstoši „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumam”, kas reglamentē 
jautājumus, kuri nav noteikti šajos noteikumos un 
Rēzeknes novada domes 2011.gada 2.jūnija lēmu-
mā „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr. 7896 004 0347 atsavināša-
nu Vērēmu pagastā”. Izsoli organizē un vada Rē-
zeknes novada domes izveidotā izsoles komisija. 

 Izsole notiek J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu 
pagasts, Rēzeknes novads, Vērēmu pagasta pārval-
des telpā 2011.gada 6.septembrī plkst.10.00. 

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saĦemt 
Vērēmu pagasta pārvaldē, J.Zvīdra iela 1, Sondori, 
Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pie Vērēmu 
pagasta pārvaldes lietvedes Ainas Kudures darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 
13.00 līdz plkst. 16.00. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Vērēmu 
pagasta pārvaldes mājas lapā: www.veremi.lv. 

Sagatavoja A.Kudure 



Zemkopības ministrija (ZM) 
izstrādājusi Ministru kabineta 
(MK) noteikumu projektu 
„Veterinārās receptes noformē-
šanas un uzglabāšanas kārtība”, 
kuri, saskaĦā ar grozījumiem 

Farmācijas likumā, kas stājās spēkā šā gada 
1.janvārī, noteiks prasības veterināro zāĜu recepšu 
veidlapu un recepšu noformēšanai, izrakstīšanai 
un uzglabāšanai. Normatīvā akta projektu šodien, 
28. jūlijā izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. 

Noteikumu projekts plāno noteikt veterināro 
zāĜu receptes veidlapas formu, un paredz, ka re-
cepšu veidlapas ir tipogrāfiski iespiestas trīs paš-
kopējošos eksemplāros ar sērijas numuriem, lai 
nodrošinātu aptiekās izsniegto zāĜu izsekojamību 
un dzīvnieku īpašnieks saglabātu rakstiskus prak-
tizējoša veterinārārsta norādījumus par zāĜu lieto-
šanu. Šī prasība atvieglos dzīvniekiem izlietoto 
zāĜu uzskaiti, jo informāciju, kas norādīta receptē, 
nebūs atkārtoti jānorāda zāĜu uzskaites reăistrā.  

Paredzēts noteikt arī, ka  recepti noformē 
praktizējošs veterinārārsts uz receptes veidlapas. 
Tāpat praktizējošs veterinārārsts nodrošinās, lai 
nepiederošas personas nepiekĜūst recepšu veidla-
pām vai receptēm. Veterinārārsts receptē norādīs 
dzīvnieka īpašnieku, identificēs dzīvnieku, kam 
zāles paredzētas, kā arī norādīs dzīvniekam ne-
pieciešamo zāĜu nosaukumu, daudzumu, ievadī-
šanas veidu un norādīs zāĜu izdalīšanas periodu 
no produktīvā dzīvnieka organisma, lai nodroši-
nātu cilvēku veselībai nekaitīgas pārtikas ieguvi 
no dzīvniekiem. Katru receptes eksemplāru prak-
tizējošais veterinārārsts apstiprinās ar veterinār-
medicīniskās prakses zīmoga nospiedumu un pa-
rakstu, lai novērstu recepšu negodprātīgu izman-
tošanu.  

Uz vienas receptes būs atĜauts izrakstīt tikai 
vienu zāĜu nosaukumu ārstēšanas kursam, kas 
nav ilgāks par trīs mēnešiem. Praktizējošs veteri-
nārārsts varēs atĜaut pret recepti aptiekā izsniegt 

veterinārās zāles vairākkārtīgi gada laikā, ja zāles 
nepieciešamas dzīvnieka hronisku slimību ārstē-
šanai vai profilaksei un zāles jālieto ilgstoši un 
regulāri. Tāpat pret praktizējoša veterinārārsta 
izrakstītu recepti varēs izsniegt veterinārās zāles 
vai cilvēkiem paredzētās zāles veterinārajā aptie-
kā vai vispārēja jeb atvērta tipa aptiekā.   

Savukārt aptiekā, kurā izsniedz zāles pret vai-
rākkārtīgi izmantojamo recepti, uzglabās infor-
māciju par recepti, ja iepriekš nebūs izsniegts viss 
receptē norādīto zāĜu daudzums. Šajā gadījumā 
receptes pirmo eksemplāru līdz visa izrakstīto 
zāĜu daudzuma izsniegšanai uzglabās dzīvnieku 
īpašnieks (turētājs). Aizpildītos receptes eksemp-
lārus aptieka, dzīvnieku īpašnieks un praktizējošs 
veterinārārsts uzglabās piecus gadus, jo, saskaĦā 
ar veterināro zāĜu apriti reglamentējošo normatī-
vo aktu prasībām, informācija par zāĜu izlietoju-
mu dzīvniekiem jāuzglabā ne mazāk kā piecus 
gadus.  

Ieviešot šādu veterinārās receptes noformēša-
nas un uzglabāšanas kārtību,  samazināsies admi-
nistratīvais slogs hroniski slimo dzīvnieku īpaš-
niekiem (turētājiem), kam praktizējošs veterinār-
ārsts varēs izrakstīt vairākkārt izmantojamo re-
cepti, kuras derīguma termiĦš ir viens gads. Līdz 
šim visu recepšu derīguma termiĦš bija noteikts 
ne ilgāks kā trīs mēneši, arī gadījumos, ja dzīv-
niekam zāles jālieto ilgstoši un regulāri. Turpmāk 
hroniski slima dzīvnieka īpašniekam, lai iegādā-
tos nepieciešamās zāles, nebūs jāiet pēc receptes 
pie praktizējoša veterinārārsta ik pēc trīs mēne-
šiem un recepti varēs saĦemt vienu reizi gadā.  

Pēc stāšanās spēkā šie noteikumi būs jāievēro 
veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprū-
pes iestādēm.  

Veterinārās receptes noformēšanas un uzgla-
bāšanas kārtība stāsies spēkā pēc tās izskatīšanas 
valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”. 

ZM informācija    

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

BIBLIOTĒKAS  ZIĥAS 

      Rēzeknes nova-
da dienu ietvaros, 
bibliotēkā tika rīko-
ta izstāde, kurā savu 
māku rādīja pagasta 
iedzīvotāji. Izstāde 
notika 13. jūlijā- 
Amatniecības un 

mākslas dienā. Pašu veidotus darbiĦus un dari-
nātas rotas apmeklētāji varēja apskatīties bib-
liotēkā visu dienu. Savus darbiĦus izstādei ie-
sniedza Lilija Arbidāne, AntoĦina Smirnova un 
Daiga Utāne. Atsauksmes no apmeklētāju puses 
bija Ĝoti labas. Daudzi nemaz nezināja, ar ko 
nodarbojas viĦu kaimiĦi. Citi izteica vēlmi arī 
piedalītie tādās izstādēs, jo viĦiem arī ir ar ko 



ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

    Rēzeknes novada dienas mūsu pagastā. 

 

Rēzeknes novada pašvaldība šovasar saviem 
iedzīvotājiem un viesiem dāvināja izraujošām, 

izklaidējošām, ăimeniskām un izzinošām no-
risēm bagātu svētku nedēĜu – „Rēzeknes novada 
dienas” no 9. līdz 16.jūlijam.Tās šogad pašvaldī-
ba rīkoja  pirmo reizi .Atbilstošu pasākumu sa-
vām interesēm un noskaĦojumam varēja izvēlē-
ties ikviens. Dažādas aktivitātes nedēĜas garumā 
norisinājās  visos 25 Rēzeknes novada pagastos, 
līdz ar to arī visi novada iedzīvotāji kā dalībnie-
ki, skatītāji vai organizatori bija iesaistīti svētku 
norisēs. 

      Katra diena atspoguĜoja atšėirīgu tematis-
ko nokrāsu – makšėernieki sacentās lielākā loma 
iegūšanā NagĜos; ăimenes stiprināja  saliedētību 
svētku centrālajā pasākumā Bērzgalē, amatieru 
teātri izklaidēja  skatītājus Gaigalavā u.c. 

Pasākumu cikls mūsu pagastā  tiks uzsākts ar 
9. jūliju, kad  pagastā 22 jaunieši svinēja Jaunī-
bas svētkus. Šogad svētki notika neparastāk kā 

citiem gadiem. Pasākums Tautas namā tika vei-
dots kā Tiesas process, kur darbojās tiesnese Sar-
mīte, prokurore  Maija un   ''apsūdzētie''-22 svēt-
ku gaviĜnieki. “Advokāta” pienākumus veica Va-
lentīna Arbidāne. Jauniešu vecāku vārdā veica 
Vilis Deksnis. 

Pagasta pārvalde jauniešiem dāvāja  3stundu 

garu izklaidi pilsētas boulingā,  un vakarā notika 
diskotēka. 

10.jūlijs - Ăimenes diena. Tā bija veltīta ăi-
menisko vērtību stiprināšanai sabiedrībā. 

Mūsu pagastā šajā dienā notika  ĂimeĦu spor-
ta un atpūtas 
diena. Pasāku-
mā piedalījās 8 
sportiskas mū-
su pagasta ăi-
menes. Šo svēt-
ku sponsori 
DnB NORD 
banka un Vērē-
mu pagasta 

pārvalde bija sarū-
pējusi ikvienai ăi-
menei pārsteiguma 
balvas. Godalgotas 
vietas un atzinības 
rakstus ieguva Loč-
meĜu ăimene, Čačis 

ăimene, Mediniku ăi-
mene un Rundānu ăi-
mene. Uzmundrinošus 
vārdus , saldumus un 
tortes saĦēma arī Kat-
kovsku, Danilānu , 
Ūzulnīku un GreivuĜu 

ăimenes. Paldies par garšīgo “Veselības zupu” 
folkloras kopas Vorpa dalībniekiem. Paldies sa-
censību galvenajai tiesnesei Zaigai Ivanovai. 

Bet dažiem  mūsu pagasta jauniešiem  šāda 
sporta un atpūtas diena gan 
pie sirds negāja, un tāpēc 
pēc svētkiem sarīkoja savas 
i z k l a i -
des cie-
m a t a 
dīėī un 

apstādījumos. 

 

padalīties pieredzē. Gribu pateikties 
izstādes dalībniecēm, kā arī apmeklētā-
jiem. 

 

 Sagatavoja un fotografēja R.Volkova 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

PASĀKUMI VĒRĒMU TN  

Vērēmu pagastā , Brīvdabas estrādē 

5.augustā plkst 20.00 grupas SANDRA KONCERTS, 22.00 BALLE.  IEEJA : 2Ls 

******************** 

7.augustā plkst.15.00 Francijas deju grupas “ La Tourbillante” un Rēzeknes novada 

pašvaldības folkloras draugu kopas “Rāzna”  sadziedāšanās  un sadancošanās 

*********************** 

12.augustā plkst.23.00 Atpūtas vakars visām paaudzēm (ierakstu mūzika). Ieeja 0,50 Ls. 

********************* 

14.augustā Vērēmu pagasta pārvalde organizē braucienu uz Aglonu. Dalības maksa 

2Ls .Pieteikties pie pagasta kasieres (personīgi). 

Aicinām pieteikties Kāzu godu jubilārus (pasākums notiks septembrī). 

Pieteikties aicinātas ăimenes, kuras šogad svinēja vai vēl svinēs savu kāzu jubileju ( Papīra, Zie-

du, Dzintara, Sudraba..... Akmens) 

Dalības maksa 10 Ls. Pieteikties pa tālr. 64628833 vai 64628834 

      15.jūlijs – Lauku die-
na.  Šajā  dienā mūsu pa-

gastā  notika Baltkrie-
vijas estrādes ansambĜa “ 
25+ _” un akordeonistu ansambĜa (Lietuva) kon-

certs un konkursa “ Vei-
dosim skaistu un sakop-
tu savu ciematu “ māju 
apbalvošana. Konkur-
sam tika pieteiktas un 

Goda rakstus un nau-
das prēmijas saĦēma 
13  mūsu pagasta 
māju saimnieki. 

     Pirmo vietu iegu-
va mājas “ĀbeĜziedi”, 
par skaistāko un sakoptāko lauku sētu Vērēmu 
pagastā, īpašnieks Jānis Studens, otro vietu –
mājas “Saules kalni”, par oriăinālu un radošu mā-
jas vides veidošanu, īpašnieks Vilis Deksnis, bet 
trešo vietu-mājas “KamoliĦi”, par gleznainās vi-
des saglabāšanu un labiekārtošanu., īpašnieks Mi-

hails Korotčuks. 
Veicināšanas balvas 
saĦēma sekojoši lau-
ku sētu īpašnieki: 

Irēna Baufale, Vladisla-
va Utāne, Aleksandrs 
Pujāts, Janīna Svikša, 
StaĦislavs Supe, Va-

lentīna Strangate, Vla-
dislavs Biksiniks, Ed-

gars Kārklinieks, 
Jevăēnija KauliĦa, 
Igors Diklabs. 

    

 Lai saulaina un 
piedzīvojumiem 
bagāta vasara svētku dalībniekiem, organizatoriem 
un apmeklētājiem! 

Sagatavoja un fotografēja  S.Strupoviča 

Mājas “ĀbeĜziedi” 

Mājas “KamoliĦi” 

Mājas “Saules kalni” 


