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 2012. gada 10. oktobrī biedrība „Vienota 
Ăimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi , 
kā arī Vērēmu pagasta pārvalde atsevišėi  plāno  
iesniegt izvērtēšanai trīs  projektu iesniegumus 
ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa 
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēăiju īstenošanas teritorijā". 
 Biedrības projekta „Bērnu rotaĜu un spē-
Ĝu laukuma izveide Vērēmu pagastā” iesnie-
gums izvērtēšanai tiks iesniegts biedrības 
„Rēzeknes rajona kopienu partnerība" Attīstības 
stratēăijas rīcībā "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" ar kopēju 
summu 5000,00 LVL. Projekta kopējo izmaksu 
finansēšanas avoti: 10% Vērēmu pagasta pārvalde, 
90% publiskais finansējums no ELFLA. Apstipri-
nāta projekta pieteikuma gadījumā mūsdienīgs ro-
taĜu laukums tiks uzstādīts Vērēmu pamatskolas 
teritorijā, jo, pirmkārt, teritorija ir apžogota, tādē-
jādi pirmskolas vecuma bērniem tiks radīta droša 
vide, novērsti satiksmes negadījumi. Otrkārt, Vē-
rēmu pamatskolas teritorijā esošie spēĜu un rotaĜu 
laukuma elementi nav atbilstoši bērnu drošībai, no 
praktiskā viedokĜa nav paredzēti ilgai ekspluatāci-
jai, nav daudzfunkcionāli. Izveidojot drošu un 
viegli pieejamu rotaĜu un spēĜu laukumu ikvienam 
Vērēmu pagasta pirmskolas vecuma bērnam, tiešie 
labuma ieguvēji būs gan vietējo iedzīvotāju mājas 
bērni, gan PII bērni. 

 Iepriekšminētajā rīcībā ar  kopējo finansē-
jumu 5000,00 LVL, no kura  10% pagasta  pārval-
des līdzekĜi un  90% publiskais finansējums no 
ELFLA, Vērēmu pagasta pārvalde plāno iesniegt 

projektu , kura īstenošanas rezultātā pašdarbības 
kolektīviem , kuri ieguvuši tiesības piedalīties Vis-
pārējos dziesmu un deju svētkos 2013.gadā  – Ve-
rēmu Tautas nama jauktajam  korim un vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „ Kūzuls ”, kā arī fol-
kloras kopai „ Vorpa ”, tiks  papildināti esošie tau-
tas tērpi (  ar galvassegām, blūzēm,  vestēm, jos-
tām, biksēm , zeėēm,  kurpēm u.c. elementiem) kā 
arī tiek plānots iegādāties akordeonu. 

  Pagasta pārvaldes projekta „Higiēnas 
punkta izveide Vērēmu pagastā” iesniegums 
izvērtēšanai tiks iesniegts biedrības „Rēzeknes ra-
jona kopienu partnerība" Attīstības stratēăijas rīcī-
bā "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinā-
šana" ar kopēju summu 3000,00 LVL. Projekta 
kopējo izmaksu finansēšanas avoti: 10% Vērēmu 
pagasta pārvalde, 90% publiskais finansējums no 
ELFLA. Apstiprināta projekta pieteikuma gadīju-
mā jaunizveidotajā higiēnas punktā mazaizsargāta-
jām personām (trūcīgām ăimenēm/personām, 
daudzbērnu ăimenēm, studentiem, pensionāriem 
un cilvēkiem ar invaliditāti) par pašizmaksas cenu, 
bet pārējiem Vērēmu pagasta iedzīvotājiem par 
standarta cenu būs iespēja izmazgāt veĜu, kā arī 
izmantot dušu. Pakalpojuma maksa tiks noteikta ar 
Rēzeknes novada domes lēmumu. 

Līdz šī gada beigām tiks  pabeigts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   LE-
ADER programmas  pasākuma „Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā" 
biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība" 
Attīstības stratēăijas rīcībā „Atbalsts vietējām ini-
ciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides 
radīšanai ”  iesniegtais  projekts „ Kas , ja ne mēs, 
kad, ja ne tagad” , kura rezultātā  pagasta iedzī-
votāji  iegūs  telpu , kurā  interesanti  un saturīgi  
pavadīt brīvo laiku . Projekta attiecināmās izmak-
sas  ir 4618,95 Ls, no tām 4157,06 Ls sedz ES un 
valsts , bet  pagasta līdzfinansējums sastāda  10% 
t.i. 461,89 Ls. 

Sagatavoja L.Melne un N.Bernāne 

 



VERĒMU  AMBULANCE  JAUNĀS  TELPĀS 

Lauku atbalsta dienests uzsāks 
atbalsta izmaksu 

par atdalītajiem maksājumiem  
Lauku atbalsta dienests (LAD) 
š.g. augustā uzsāk avansa iz-
maksu atdalītajiem papildu 
valsts tiešajiem maksājumiem 
(PVTM). Avansu 70% apmērā 
saĦems tie lauksaimnieki, kuri 

ir izpildījuši atbalsta saĦemšanas nosacījumus.  
Atdalītajam PVTM par liellopiem (ALM) 

aprēėinātā atbalsta likme ir LVL 33.67 par lauk-
saimniecības dzīvnieku. Augustā un septembrī 
izmaksājamais 70% avanss veido LVL 23.57 
par lauksaimniecības dzīvnieku. ALM ir vēstu-
riskais maksājums par liellopiem (tele, bullis, 
vērsis), kuri saskaĦā ar Lauksaimniecības datu 
centra datiem bija reăistrēti un atradās ganām-
pulkā 2010.gada 31.decembrī, kā arī tika turēti 
ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 
31.decembrim.  

Atdalītajam PVTM par laukaugu platībām 
(ALA) aprēėinātā atbalsta likme ir LVL 19.26 
apmērā par hektāru. Augustā un septembrī iz-
maksājamais 70% avanss veido LVL 13.48 par 
hektāru. Šis ir vēsturiskais maksājums par 
2009.gadā apstiprinātajām laukaugu platībām 
papildu valsts tiešajiem maksājumiem.  

Atdalītajam PVTM par platībām aprēėinātā 
atbalsta likme ir LVL 16.92 par hektāru, kur 
70% veido LVL 11.84 par hektāru. Šis atbalsts 
tiks maksāts septembrī. APL ir vēsturiskais 
maksājums par 2006.gadā apstiprinātajām 
PVTM par laukaugu platībām vai 2006.gadā 
līgumā ar kartupeĜu cietes ražotāju noteiktajām 
platībām.  

Savukārt Atdalītajam PVTM par nokautiem 
vai eksportētiem liellopiem (AKEL) aprēėinātā 
atbalsta likme ir LVL 43,45, kur 70% veido 
LVL 30.42 par liellopu. Šis atbalsts arī tiks 
maksāts septembrī. AKEL ir vēsturiskais mak-
sājums par 2011.gadā kautiem vai eksportētiem 
liellopiem.  

LAD plāno kopumā avansā izmaksāt 21.5 
miljonus latu no Latvijas budžeta finanšu lī-
dzekĜiem.  

Atgādinām, ka gadījumā, ja ES tiešo maksā-
jumu un PVTM kopējā summa, ko lauksaim-
nieks ir tiesīgs saĦemt 2012.gadā, pārsniedz 
EUR 5 000, piemēro 10 % samazinājumu, ko 
ietur no PVTM aprēėinātajām summām.  

Plašāka informācija par tiešā atbalsta shēmu 
ietvaros piemērojamajiem samazinājumiem pie-
ejama LAD mājas lapas sadaĜā “Tiešie maksāju-
mi”.  

LAD  informācija 

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

PAZIĥOJUMS  PAŠVALDĪBAS  DZĪVOKěU  ĪRNIEKIEM  UN  KOMUNĀLO  
PAKALPOJUMU  LIETOTĀJIEM 

Visiem pašvaldības dzīvokĜu īrniekiem un 
komunālo pakalpojumu lietotājiem atgādinām, ka 
maksa par ūdeni, kanalizāciju, atkritumu savākša-
nu, īri, gāzi un elektrību ir jāveic katru mēnesi. 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašval-
dības 2012.gada 28.marta rīkojumu Nr.3-6/56, 
katru mēnesi ir jāpaziĦo pagasta pārvaldes grā-
matvedībai ūdens, gāzes un elektrības (Tūmužu 
un GribuĜu ciemi) skaitītāju rādītājus ( par ie-
priekšējo mēnesi) līdz katra mēneša 
5.datumam, neatkarīgi no tā vai tiek veikti 
maksājumi. Skaitītāja rādītāju paziĦošanu var 
veikt ziĦojot mutiski, vai zvanot pa tālruni 
64605902; 64628833 vai elektroniski: in-
fo@veremi.lv. 

DzīvokĜu īrniekiem, individuālo un 
daudzdzīvokĜu māju dzīvokĜu īpašniekiem, ku-
riem ir parādi par komunālajiem pakalpoju-
miem, elektrību, gāzi, steidzami jāgriežas pa-
gasta pārvaldes grāmatvedībā, lai vienotos par 
parādu samaksāšanu noteiktā laika periodā, 
pretējā gadījumā tiks uzsākta parādu piedziĦa 
tiesas ceĜa bez atkārtota brīdinājuma. 

Atkārtoti, lūdzam, visus komunālo pakalpo-
jumu lietotājus, kuri vēl nav noslēguši līgumu par 
komunālajiem pakalpojumiem, steidzami ierasties 
Vērēmu pagasta pārvaldes grāmatvedībā. 

Sagatavoja  I.Šepovalova 

No 23.augusta ārsta palīgs 
Sanita ZeiĜuka apmeklētā-
jus pieĦem  Vērēmu pa-
gasta kultūras , izglītības 
un veselības centrā  JāĦa 
Zvīdra ielā 3C. Jauno  tel-
pu remontam un aprīkoša-
nai  tika izmantoti līdzekĜi, 
ku-

rus pagasts ieguva pārdo-
dot izsolē ambulances ēku 
Saules ielā 1 . 

Par skaistajām , 
gaišajām telpām  varam 
pateikties  komunālās  

saimniecības darbinieku un   pasākumos ” Algo-
tie pagaidu sabiedriskie darbi” un darba un soci-
ālo prasmju saglabāšana, atjaunošana un  apgūša-
na iesaistīto  bezdarbnieku centīgajam darbam. 

Verēmu ambulances darba laiks: 
∗ pirmdiena  no plkst.10.30-12.30 
∗ otrdiena no plkst.8.30-12.30 
∗ trešdiena no plkst.8.30-12.30 
∗ ceturtdiena no plkst.12.30-15.30 
∗ piektdiena no plkst.8.30-12.30 

Tālrunis ārsta palīgam S.ZeiĜukai 64628831 
Sagatavoja L.Melne 



 

    Šī gada 1.martā Rēzeknes novada dome ap-
stiprināja noteikumus Nr.7 „Par aukstā un kar-
stā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un 
pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldī-
bā”. 
NOTEIKUMU MĒRĖIS 
  Ūdens ir dabas resurss, bet dabas resursi nav ne-
izsmeĜami, un tie ir jātaupa. Izdodot noteikumus 
par skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes 
kārtību, Rēzeknes novada domes mērėis bija Rē-
zeknes novada teritorijā nodrošināt maksimāli pre-
cīzu ūdens patēriĦa uzskaiti, kā arī nodrošināt vie-
notu kārtību visā novadā ūdens apgādē un tā patē-
riĦa uzskaitē. Piemēram, Rēzeknes pilsētā tā dar-
bojas jau vairāk nekā desmit gadus. 
   Līdz šim katrā pagastā ir bijusi atšėirīga prakse 
ūdens patēriĦa uzskaitei un norēėinu veikšanai, 
kas ne vienmēr atbilda normatīvajiem aktiem un 
radīja nevienlīdzīgu attieksmi pret ūdens patērētā-
jiem. Šobrīd bieži vien ir vērojamas situācijas, ka 
tie ūdens lietotāji, kuri patērē mazāk, spiesti sa-
maksāt par tiem, kuri patērē vairāk. Tas tāpēc, ka 
maksa par ūdeni uz katru cilvēku ir fiksēta, neat-
karīgi no tā, cik daudz ūdens tiek patērēts. 
   Viens piemērs. Individuālajai dzīvojamajai mā-
jai, kurā deklarēti divi cilvēki, ūdens tiek piegādāts 
no pašvaldības ūdensvada. Bez ikdienas vajadzī-
bām īpašnieki nomazgā arī savu traktoru un mašī-
nu, bet par ūdeni maksā tikpat, cik divas personas, 
dzīvojot dzīvoklī, kuri visticamāk aprēėināto 
ūdens daudzumu nemaz neizlieto. Teorētiski cilvē-
kiem, kuri dzīvo dzīvokĜos, ir jāpārmaksā par tiem, 
kuri ūdeni lieto, piemēram, pirtīs, dārza laistīšanai, 
baseinu uzpildīšanai un tehnikas mazgāšanai. 
KUR SKAITĪTĀJI JĀUZSTĀDA OBLIGĀTI? 
   SaskaĦā ar pašvaldības noteikumiem karstā (tur 
kur ir nodrošināta centralizētā apkure) un aukstā 
ūdens skaitītāji obligāti ir jāuzstāda daudzdzīvokĜu 
dzīvojamo māju ievados un individuālo dzīvojamo 
māju pieslēgumiem. 
     Pašvaldības dzīvojamās mājas ūdens ievadā 
skaitītāju uzstāda pakalpojuma sniedzējs, t.i. pa-
gasta pārvalde vai pašvaldības uzĦēmums par sa-
viem līdzekĜiem, bet izdevumus ierēėina tarifā. 
Privatizētai daudzdzīvokĜu dzīvojamai mājai to 
dara mājas dzīvokĜu īpašnieki jeb pārvaldnieks 
(parasti to organizē mājas vecākais, ar kuru dzī-
vokĜu īpašnieki ir noslēguši pilnvarojuma līgumu) 
par dzīvokĜu īpašnieku līdzekĜiem, un tas ir viĦu 
īpašums. Skaitītājus uzstādīt var arī pagasta pār-
valde, bet tādā gadījumā šis pakalpojums jāapmak-
sā privatizētās 
daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas dzīvokĜu īpašnie-
kiem, jo likums „Par valsts un pašvaldību finanšu 
līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” no-
saka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot citām 
personām bezatlīdzības lietošanā. 
     Normatīvie akti nosaka kārtību, kādā dzīvoja-
mās telpas īpašnieks vai īrnieks norēėinās par pa-
kalpojumiem, t.sk. par ūdens apgādi, un to regla-
mentē LR Ministru kabineta noteikumi Nr.999 
(12.12.2006.) un Nr.1013 (09.12.2008.), bet nor-
matīvie akti detalizēti nereglamentē kārtību par 
ūdens apgādi pārējos gadījumos, nenosaka normas 
u.t.t. Tas dod pašvaldībai tiesības, kā pakalpojuma 
sniedzējam, noteikt kārtību, kādā veidā ūdens ap-

gāde tiek nodrošināta un kā par ūdens piegādi no-
rēėinās tie pakalpojuma saĦēmēji, kas nav dzīvoja-
mo ēku (telpu) īpašnieki vai īrnieki. TādēĜ novada 
domes lēmums paredz, ka no š.g.1.jūnija ūdeni 
lietot no pašvaldības ūdensvada kūtīs, māju pagra-
bos, ražošanas objektos, pirtīs un citās palīgēkās 
varēs tikai tad, ja ir uzstādīts ūdens skaitītājs. Tas 
jādara ūdens lietotājiem par saviem līdzekĜiem. 
Pretējā gadījumā pakalpojuma sniedzējam būs tie-
sības atslēgt ūdens padevi objektam. Te jāpiebilst, 
ka normatīvie akti pašvaldībai neuzliek par pienā-
kumu neierobežotā daudzumā un bez uzskaites 
pārējiem objektiem (ēkām) piegādāt ūdeni, bet gan 
nodrošināt ūdensapgādi, t.i., šajā gadījumā ūdens-
apgāde tiek nodrošināta, bet uz atsevišėa līguma 
pamata un par attiecīgu samaksu atbilstoši uzskai-
tītajam patērētajam ūdens daudzumam. Ja, piemēram, 
kūts pieder pagastam, bet ir iznomāta fiziskai per-
sonai, par ūdens uzskaiti un norēėiniem par patērē-
to ūdeni ir atbildīgi paši ēkas nomnieki. 
  Situācijās, kad ūdens skaitītāju pašvaldības dzī-
voklī uzstāda īrnieks, par attiecīgo izmaksu segša-
nu viĦš var vienoties ar pagasta pārvaldi vai paš-
valdības uzĦēmumu un paredzēt, piemēram, ka, 
atstājot dzīvojamo platību, ūdens skaitītāju viĦš 
var paĦemt līdzi vai par atlikušo vērtību nodot pa-
gasta pārvaldei. Īrnieka pienākumus un tiesības 
regulē īres līgums. 
IEMESLI BŪT IEINTERESĒTAM UZSTĀ-
DĪT ŪDENS SKAITĪTĀJU DZĪVOKLĪ 
    Kā vienu no iemesliem ūdens skaitītāju uzstādī-
šanai var minēt faktu, ka ne visu dzīvokĜu īpašnie-
ki godīgi par šo pakalpojumu samaksā. Bieži vien 
ir gadījumi, kad dzīvoklī faktiski dzīvojošo perso-
nu skaits atšėiras no deklarēto personu skaita. Tā-
pat ir nācies secināt, ka ne visos gadījumos dzī-
vokĜu īpašnieki ir bijuši patiesi, paziĦojot pakalpo-
juma sniedzējam par to, ka ăimenes locekĜi atrodas 
ilgstošā prombūtnē ārzemēs, bet faktiski šajos dzī-
vokĜos kādas personas tomēr dzīvo un lieto ūdeni, 
bet par to nemaksā. 
  To pašu var teikt arī par individuālajām dzīvoja-
mām mājām, jo šo māju īpašnieki nereti ūdeni lie-
to arī citām saimnieciskām vajadzībām, bet maksā 
pēc noteiktā normatīva. 
   Ūdens skaitītāja uzstādīšana daudzdzīvokĜu mā-
jas ievadā disciplinēs pašus dzīvokĜa īpašniekus un 
īrniekus. Katrā mājā tiks kontrolēts ūdens patēriĦš. 
Rezultātā tie dzīvokĜu īpašnieki vai īrnieki, kuriem 
nebūs uzstādīti ūdens skaitītāji, ar laiku sapratīs, 
ka tas vienkārši nav izdevīgi. No kopējiem rādīju-
miem mājas ievadā atĦems visus skaitītāju rādīju-
mus dzīvokĜos, un starpība būs jāmaksā tiem, ku-
riem nav skaitītāju. Ir gadījumi, ka pagrabos tiek 
ierīkotas pat nelegālas veĜas mazgātavas, kas visu 
dienu strādā. Ja nav skaitītāju, patērēto ūdens dau-
dzumu sadala vienlīdzīgi uz visiem mājas iemīt-
niekiem. 
SKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANAS PROCESS 
Normatīvie akti paredz, ka skaitītāju uzstādīšanu 
var veikt licencētas juridiskās firmas un sertificē-
tas fiziskās personas, taču, Ħemot vērā iedzīvotāju 
maksātspēju, mēs neuzstājam uz to, bet galvenais, 
lai ūdens patēriĦš tiktu pareizi uzskaitīts un lai tik-
tu izslēgtas jebkādas krāpšanās. Ūdens skaitītāju  
uzstādīt, ievērojot tehnoloăisko shēmu, var arī pa- 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 
S.Strupoviča. 

PASĀKUMI VĒRĒMU TN 

22.septembrī plkst.18.00 Vērēmu TN svinēsim kāzu jubilejas. Aicinām pieteikties kāzu jubilārus, 
lai radu un draugu pulkā atzīmētu savu kāzu jubileju. 

 
28.septembrī plkst.15.00 Vērēmu TN “Rudens nāca sētiĦā”. Vērēmu pagasta pārvalde aicina pa-
gasta pensionārus uz Salātu balli ( degustēšanai līdzi “rudens veltes” gan svaigā, gan konservētā 

veidā). Gatavosim arī dārzeĦu izstādi. Spēlēs Marija Andina. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gasta pārvaldes vai pašvaldības uzĦēmuma darbi-
nieks, kuram ir pieredze vai atbilstoša kvalifikāci-
ja. Tas nav tik sarežăīti. Tomēr nebūtu ieteicams 
aizrauties pašiem ar šo lietu, jo beigās var sanākt 
dārgāk, nekā ja to darīs speciālists. Skaitītājs ir 
obligāti noplombējams un to dara pagasta pārval-
des vai pašvaldības uzĦēmuma darbinieks, attiecī-
gi sastādot atbilstošu aktu. Dzīvoklim ūdens skaitī-
tāju var nopirkt jebkurā santehnikas preču veikalā, 
bet tam obligāti ir jābūt pasei. Maksa ir no 9 līdz 
12 latiem. Rupjās attīrīšanas filtra cena ir aptuveni 
2 lati. Jauna skaitītāja lietošanas laiks no pirkšanas 
dienas līdz nākošajai verifikācijai ir 4 gadi. Savu-
kārt daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas ievada skai-
tītāja cena un uzstādīšanas izmaksas ir lielākas. 
SKAITĪTĀJU PĀRBAUDE 
Ūdens skaitītājus jāpārbauda vienu reizi četros ga-
dos. Šādu pakalpojumu Rēzeknē sniedz SIA 
„Mērītāju darbnīca” (Rēzekne, Dārzu iela 22-1). 
Tiem, kuriem skaitītāji ir bijuši jau līdz šim, jāpār-

bauda dokumenti, vai nav pagājuši četri gadi kopš 
to uzstādīšanas un vai tie ir noplombēti. Ūdens 
skaitītājus var apmainīt arī pret verificētiem lieto-
tiem skaitītājiem, maksājot vien Ls 4. Informācija 
par šo pakalpojumu ir pagastu pārvalžu rīcībā. Ja 
skaitītājam verificēšanas termiĦš ir beidzies vai tas 
nav noplombēts, skaitītāja rādījumus pakalpojuma 
sniedzējs neĦems vērā, jo tiem nav juridiskā spē-
ka. Šajā gadījumā maksa par ūdeni tiks aprēėināta 
saskaĦā ar ūdens patēriĦa normām atbilstoši LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.999 
(12.12.2006.) un Nr.1013 (09.12.2008.). Par skai-
tītāju rādījumu atbilstību patiesībai ir atbildīgs pa-
kalpojuma sniedzējs, kas organizē šo rādījumu 
pārbaudi vismaz vienu reizi trīs mēnešos. Iedzīvo-
tājiem ūdens skaitītāju rādījumi jāfiksē katru mē-
nesi pirmajā datumā un jāpaziĦo pakalpojuma 
sniedzējam, savukārt pakalpojuma sniedzēja grā-
matvedība veiks aprēėinu un izrakstīs rēėinu. 

Rēzeknes novada domes informācija 

ZIĥAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

Fotoreportāža par kultūras pasākumiem šovasar: 

Rēzeknes pilsētas nacionālo b-bu ieskaĦas koncerts                                                                     

Folkloras kopa “Vorpa” festivālā “Baltica 2012” 

Pilngadības svētki 

Deju kolektīvs “Kūzuls”Annas dienās atpūtas bāzē “Dana” 


