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i z d e v u m s 

PAR  JAUNĀKAJIEM  PROJEKTIEM  VĒRĒMU  PAGASTĀ 
 

Vērēmu pagasta 
 iedzīvotāji! 

 Lieldienās šūpoties, 
 Lieldienās priecāties 
 Par pirmajiem ziediĦiem 
 Par raibām oliĦām. 
Priecīgas, gaišas, saulainas, svētīgas jums 
visiem Lieldienas! 

Vērēmu pagasta pārvaldes  
vadītājs V.Bistrovs 

 

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  Lauku attīstības programmas  pasāku-
ma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanas teritorijā" biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība" Attīstības stratēăijas 
divās rīcībās Vērēmu pagasta pārvalde iesniedza divus projektus. Abi projekti ir atbalstīti un ir 
uzsākta to īstenošana. 

Īstenojot projektu  „ Sanākam , sadziedam , sadancojam” , ar  kopējām attiecināmajā iz-
maksām   4994.00 LVL, no kurām 499.41 LVL ir pagasta  pārvaldes līdzekĜi un  4494.59 LVL ir  
ELFLA finansējums, Vērēmu pagasta pašdarbības kolektīviem , kuri ieguvuši tiesības piedalīties 
Vispārējos dziesmu un deju svētkos 2013.gadā  – Verēmu Tautas nama jauktajam  korim un vi-
dējās paaudzes deju kolektīvam „ Kūzuls ”, kā arī folkloras kopai „ Vorpa ”, tiks  papildināti 
esošie tautas tērpi  ar iztrūkstošajiem elementiem :  sieviešu blūzēm,  vīriešu krekliem, vestēm, 
jostām, biksēm , galvassegām, priekšautiem, kaklautiem - lakatiĦiem  kurpēm ,  kā arī tiks   iegā-
dāti  mūzikas instrumenti – akordeons, digitālās klavieres un basăitāra. 

 Īstenojot projektu  „Baltās mājas ” , ar  kopējām attiecināmajā izmaksām   1954.33 LVL, 
no kurām 210.45 LVL ir pagasta  pārvaldes līdzekĜi un  1740.88 LVL ir  ELFLA finansējums , 
telpās , kur pašreiz ir  bibliotēka, tiks ierīkota dušas telpa un veĜas mazgātava , kurās  , mazaiz-
sargātajām personām ( trūcīgām ăimenēm/personām, daudzbērnu ăimenēm, studentiem, pensi-
onāriem, cilvēkiem ar invaliditāti) par pašizmaksas cenu, bet pārējiem Vērēmu pagasta iedzīvo-
tājiem par apstiprinātu izcenojumu ,  būs iespēja izmazgāt veĜu, kā arī izmantot dušu. 

Sagatavoja L.Melne 

PIRMAJĀS  LIELDIENĀS , 31.martā, plkst.20.00  OLIĥBALLE.  

Atpūtas sarīkojums visām paaudzēm ar olu ripināšanu, konkursiem un dejām.  
Ieeja  Ls 1.50. 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

  Tiesības saĦemt tiešos maksājumus ir tikai lauk-
saimniekiem 

 
 Lauku atbal-
sta dienests 
z iĦo ,  ka 
Zemkopības 
m i n i s t r i j a 
informē, ka 
2013. gada 
platību mak-
sājumu sezo-
nā Lauku 
atbalsta die-

nests pastiprināti vērtēs vai persona, kas piesa-
ka lauksaimniecības zemi tiešajiem maksāju-
miem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs. 

 Veicot pārbaudes uz vietas, kā arī izskatot 
strīdus gadījumus, Lauku atbalsta dienests pa-
stiprināti pievērsīs uzmanību dokumentiem, kas 
apliecina, ka pretendents ir veicis lauksaimnie-
cisko darbību konkrētajos lauksaimniecības 
zemes hektāros. Piemēram, informāciju par rī-
cībā esošo lauksaimniecības tehniku, apmaksā-
tus rēėinus vai kvītis par izdevumiem degvie-
las, sēklas vai minerālmēslu iegādei vai saĦem-
tiem lauksaimniecības pakalpojumiem. 

 Zemkopības ministrija atgādina, ka lauk-
saimnieks ir persona, kas veic lauksaimniecības 
produktu ražošanu vai audzēšanu, ieskaitot ra-
žas vākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu 
un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai 
veic zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības 
un vides stāvoklī. 

 Lai nodrošinātu lauksaimnieciskās darbības 
veikšanu zālājos un sniegtu īpašu ieguldījumu 

zālāju uzturēšanā ganīšanai un lopbarības iegu-
vei piemērotā stāvoklī, sākot ar šo gadu, tiks 
piemērota laba lauksaimniecības un vides stā-
vokĜa prasība par minimālo lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvumu zālāju platībās. Saimniecī-
bai, iesniedzot platību maksājumu iesniegumu, 
būs jānodrošina lauksaimniecības dzīvnieku 
blīvums - 0,2 liellopu vienības uz vienu zālāju 
hektāru, ja saimniecības kopējā lauksaimniecī-
bas zemes platība būs 50 ha vai vairāk un, ja 
zālāju īpatsvars sastādīs 50% vai vairāk. Ja ne-
tiks nodrošināta prasības izpilde, atbalsta saĦē-
mējiem būs jārēėinās ar tiešo maksājumu un 
mazāk labvēlīgo apvidu maksājuma apjoma 
samazinājumu. Plānots, ka prasība netiks attie-
cināta uz platībām, kuras izmanto sēklaudzēša-
nai, realizācijai paredzētas lopbarības ieguvei, 
kā arī prasība netiks attiecināta uz saimniecī-
bām mazākām par 50 ha. Šī prasība gan vēl ir 
jāapstiprina Ministru kabinetā. 

 Raugoties nākotnē - tiešo maksājumu regulas 
priekšlikums nākamajam plānošanas periodam 
(2014. – 2020. gads) paredz papildus kritērijus, 
lai nodrošinātu maksājumu novirzīšanu aktīva-
jiem lauksaimniekiem. Pašlaik vēl turpinās dis-
kusijas par regulas priekšlikumu, bet ir pare-
dzams, ka aktīva lauksaimnieka kritēriji tiks at-
tiecināti uz ikvienu personu, kura saĦems tiešos 
maksājumus vairāk kā 1000 eiro un maksājumi 
netiks piešėirti tām personām, kurām lauksaim-
nieciskā aktivitāte nav galvenais saimniecības 
darbības veids. Aktīva lauksaimnieka nosacīju-
ma izpilde būs nozīmīga, gan lai sākotnēji pie-
šėirtu maksājumu tiesības, gan arī lai lemtu par 
tiesībām saĦemt tiešos maksājumus katru gadu. 

 Informācijas avots: Zemkopības ministrija. 

AICINĀJUMS  IESAISTĪTIES  ATKRITUMU  APSAIMNIEKOŠANAS  SISTĒMĀ 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 
19.augusta saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes nova-
dā” nosaka, ka ikviens nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo mā-
ju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu 
radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par radīto 
atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā līguma no-
slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Līdz ar to 
līgums par atkritumu apsaimniekošanu obligāti ir 
jāslēdz ikvienai mājsaimniecībai, tāpat kā ikvie-
nai juridiskai personai. Pēc Rēzeknes novada paš-
valdības rīcībā esošās informācijas, liels skaits 
fizisko un juridisko personu vēl aizvien nav no-
slēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, 
tāpēc Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvo-
tājus tuvākajā laikā to izdarīt. Ja līgumi netiks 
noslēgti mēneša laikā, fiziskās un juridiskās per-
sonas tiks sauktas pie administratīvās atbildības, 
piemērojot naudas sodus. 

Līgums jānoslēdz ar SIA „Austrumlatgales 
atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 
(ALAAS), griežoties katrā pagasta pārvaldē 
vai ALAAS telpās, kas atrodas Rēzeknes pilsē-
tas domē, Atbrīvošanas aleja 93, 1. stāvā, 120. 
kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00. Tālrunis uzziĦām: 64607673.  

Tarifs par atkritumu savākšanu ir tāds pats, kā 
ir bijis līdz šim – 7,24 Ls par kubikmetru (bez 
PVN). 

Informējam, ka SIA „ALAAS” tajās vietās, 
kur nevar piebraukt atkritumu izvešanas mašīna, 
lai savāktu atkritumus no konteinera, piemēram, 
mazdārziĦu teritorijās vai atsevišėās viensētās, 
piedāvā sadzīves atkritumu savākšanu tam speci-
āli paredzētos, marėētos plastmasas maisos ar 
tilpumu 70 litri. Ja izvēlas sadzīves atkritumus 
savākt, izmantojot marėētos maisus, tad, iegādā-
joties maisus, persona veic priekšapmaksu par 
atkritumu izvešanu. Viena maisa cena ir Ls 1,21, 
tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Cenā ir 
iekĜauta maisa izgatavošanas un atkritumu izveša-
nas izmaksas. Jāpiebilst, ka šos marėētos atkritu-
mu maisus būs iespēja novietot pagastu pārvalžu 
noteiktajās teritorijās. Sīkāka informācija pieeja-
ma pagastu pārvaldēs un Rēzeknes novada paš-
valdībā. 

Ja, ir kādi jautājumi vai neskaidrības par 
atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada 
teritorijā, lūdzam zvanīt vai rakstīt Rēzeknes 
novada pašvaldības vecākajai vides aizsardzī-
bas speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 646 
07205, e-pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv 

 



iz pagasta kultūras dzīves.... 
        

14.februārī plkst.13.00 notika  Jauniešu Centa  
atklāšana. Jau pusstundu pirms noteiktā laika, 
interesenti pulcējās pie  JC ēkas. Tie bija Vērēmu 
pamatskolas  skolēni, skolotāji un ciemata 
iedzīvotāji.Kā zināms, šī telpa ir  Vērēmu pagas-
ta pārvaldes īstenots projekts. Klātesošos 
uzrunāja projektu vadītāja Laimdota Melne. 
Atzinības vārdus saĦēma visi, kas strādāja pie šīs 
telpas plānošanas, celtniecības, elektrifikācijas 
un krāsošanas darbiem.Telpas atslēgas tika 
nodotas  jauniešu lietu speciālistei Agitai 
Gutānei. Agita klātesošos uzaicināja vakarā “, 
plkst.20.00 apmeklēt pirmo pasākumu “ Visiem 

mīlētājiem....” .  
 

       I r  n o s l ē d z i e s  r o k d a r b u  k u r s u  
cikls...Stikls..dekupāža...pērĜošana. Kursus 

apmeklēja 18 
dal ībnieces , 
kas katru 
o t r d i e n a s  
v a k a r u 
domubied ru 
pulciĦā guva 
j a u n a s 
i e m a Ħ a s 
“ m ā k s l a s 

pasaulē” .Tiksimies atkal rudenī. 
 
        2.martā rītā  makšėernieki pulcējās  

Adamovas ezera krastā, kur 
n o t i k a  z e m l e d u s  
m a k š ė e r n i e k u 
sacensības.Tika pacelts  
karogs ,un ar saucieniem “ 
ne asakas!”  makšėernieki 
devās  pēc lielā loma . 
Svaigā gaisā, saulē, draugu , 
kaimiĦu un paziĦu lokā   3 
stundas aizritēja nemanot. 
Pēc lomu svēršanas un 

r e z u l t ā t u 
apkopošanas :  
I vieta – 
Kalvis Pekšs, 
I I  v i e t a - 
P ē t e r i s 
Karzubovs, III 
vieta- Sergejs 

Volkovs.Uzvarētāji saĦēma diplomus un 
balvas.Veicināšanas balvas saĦēma Stanislavs 
Rudzišs, Andris Strupovičs, Juris Litovnieks.Visi 
sacensību dalībnieki un līdzjutēji degustēja uz 
ugunskura vārītu Zivju zupu. 
 

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

 Kas, ja ne mēs, kad, ja ne tagad 

   2013. gada 14. februārī Rēzeknes novada 
Vērēmu pagasta Sondoros J.Zvīdra iela 3C, svinī-
gā pasākumā tika atklāts jauniešu centrs, kurš ir 
tapis  īstenojot ELFLA Lauku attīstības program-
mas finansēto projektu „Kas, ja ne mēs, kad, ja ne 
tagad”. Nu jau ir pagājis viens mēnesis no tā atvēr-
šanas brīža un centrā ir aizvadīti daudzi interesanti 
vakari un pasākumi. 

   Jauniešu centra atklāšanas laikā, Vērēmu pa-
gasta pārvaldes projektu vadītāja L.Melne nodeva 
jaunās telpas atslēgas jauniešu lietu speciālistei 
Agitai Gutānei, kura nodarbosies ar jauniešu brīvā 
laika un pasākumu organizēšanu. Uz pasākumu 
bija ieradušies Verēmu pamatskolas skolēni un 
skolotāji un citi pagasta iedzīvotāji, kuri ar interesi 
klausījās informāciju par sen gaidīto centru. 

   Telpā pagaidām  ir izvietots biljarda galds, 3 
dimensiju televizors un mēbeles, bet ir plānots ie-
gādāties citu aprīkojumu, lai jauniešiem varētu 
piedāvāt daudzveidīgus  lietderīga brīvā laika pa-
vadīšanas veidus. Centrs ir piemērots ne tikai jaun-
iešiem, bet visām paaudzēm, tā darba grafiks ir 

sadalīts pa dienām, sestdienās to ir iespējams izīrēt 
arī savām vajadzībām : kursiem , konferencēm , 
ballītēm u.c. pasākumiem. 

   Šis centrs ir atspēriena solis jauniešu dzīvei 
Vērēmu pagastā, jo iepriekš nav bijis iespējas  ko-
pā pavadīt brīvo laiku. Jauniešu centrs darbojas 
tikai mēnesi, bet pagasta pusaudžiem jau ir vie-
doklis par to: Antons saka „ Centrs ir labs veids, 
kā pavadīt brīvo laiku vakaros, un nesēdēt bezdar-
bībā, kā arī attīstīt iemaĦas biljarda spēlēšanā”, 
Oskars piebilst:„Tā ir vieta, kur atpūsties pēc sko-
las un draudzīgi pavadīt laiku ar drau-
giem”.Mēneša laikā ir aizvadīti vairāki pasākumi , 
par ko paldies jāsaka centra darbiniecei Agitai Gu-
tānei , kurai ar jauniešiem īsā laikā ir izveidojies 
labs kontakts. 

   Tuvākā nākotnē tiek plānots īstenot projektu 
„Veido pats –rokdarbi jauniešu ikdienā” , kur 
jauniešiem centra telpā 3 mēnešu laikā būs iespēja 
apgūt dažādas rokdarbu tehnikas, organizēt nomet-
ni pagasta jauniešiem, pārgājienus, ekskursijas un 
citus pasākumus.                                                                                                   

 Vērēmu pagasta jauniete Daiga Utāne 

    6. un 14.aprīlī notiks Rēzeknes novada un Rē-
zeknes pilsētas koru un deju kolektīvu skates. Ska-
tes rezultāti būs kā “ceĜa zīme” uz XXV Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. 

    Gada nozīmīgākajam pasākumam gatavojas arī 

Vērēmu TN jauktais koris un deju kopa “Kūzuls”. 

  Novēlesim kolektīvu dalībniekiem skanīgas bal-
sis un raitu dejas soli. 

Sagatavoja S.Strupoviča 

2013.gada 16.martā Adamovas sporta zālē notika 
Vērēmu pagasta  turnīrs  telpu futbolā. 

        Sacensībās piedalījās 5 pagasta koman-
das : „FSK”, „ApeĜsins”, Vērēmu pamatskola, 
Makašānu amatu v-sk. un Adamovas speciālā 
internātpamatskola.  

    Sporta zālē bija manāms cīĦas gars un spē-
les tika aizvadītas viena pēc otras, līdz noskaid-
rojās, kurš saĦems godalgotās vietas. Saskaitot 
punktus, Makašānu amatu  vsk. ieĦēma 3. vietu, 
„ApeĜsins” -2. vietu un godalgoto 1.vietu izcīnī-
ja  „FSK „komanda, kurā spēlēja Kalvis Pekšs, 
Guntars Igaunis, Elvis Keišs, Gundis Keišs, An-
dris Fedorenkovs, Normunds Litovnieks, Artis 
Solims un Raivis Silājs. 

     Godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar 
kausiem un diplomiem, un labākā spēlētāja bal-
vu saĦēma  „FSK” komandas spēlētājs-Guntars 
Igaunis. 

    Attiecīgi 4.un 5.vietā ierindojās Vērēmu 
pamatskolas un Adamovas speciālās internātpa-

matskolas komandas. 
    Sacensību dalībniekus aktīvi atbalstīja ko-

mandu fani. 
   Šādas sacensības Vērēmu pagastā  tika rīko-

tas pirmo reizi, taču ceram, ka tās bija tikai at-
spēriens turpmākajām sporta aktivitātēm. 

    Pateicamies Vērēmu pagasta pārvaldei un 
Adamovas speciālās internātpamatskolas direk-
toram par atbalstu sacensību organizēšanā. 

Sacensību organizators Zaiga Ivanova 


