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JAUNĀKIE  PROJEKTI  VĒRĒMU  PAGASTA  PĀRVALDĒ 

   Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes konkursam par jaunatnes 
iniciatīvu projektiem, arī Vērēmu pagasta 
jauniešu biedrībai „Interešu centrs Izaugsme” 
tika atbalstīts projekts „Izaicinājumu dienas”. 
NometĦu projekta „Izaicinājumu dienas” or-

ganizēšanai un nepieciešamā inventāra iegā-
dei tika piešėirts finansējums Ls 540 apmērā. 

Nometne „Izaicinājumu dienas” ilga 3 
dienas – no š.g. 22.jūlija līdz 24.jūlijam ieskai-
tot. Nometnes galvenais mērėis bija veicināt 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veselīga 
dzīvesveida un sportisko aktivitāšu populari-
zēšanu jauniešu dzīvē. Nometnē piedalījās ak-
tīvākie un atraktīvākie Vērēmu pagasta Jaun-

iešu centra apmeklētāji un biedrības 
„Interešu centrs izaugsme” dalībnieki.  

Lai veicinātu sacensību garu nometnes 
laikā tika izveidotas divas jauniešu komandas 
- „PupiĦas” un „Fantastiskais piecinieks”, ku-
ri cīnījās par 1.vietas iegūšanu orientēšanās 
sacensībās un dažādos sporta veidos un aktivi-
tātēs. Pirmajā nometnes dienā neskatoties uz 
lietainiem laika apstākĜiem, jaunieši sacentās 
volejbola turnīrā, šautriĦu mešanā un dažā-
dās stafetēs. Otrajā dienā notika teorētiskās 
apmācības orientēšanā, kuras apmācīja Latvi-
jas Valsts Robežsardzes koledžas pasniedzējs 
Andrejs Garkalns. Jaunieši tika apmācīti, kā 
pareizi orientēties ar kompasa un kartes palī-
dzību, kā arī apguva prasmes, kā pareizi pie-
lietot dabu, lai noteikt debess puses. Tika or-
ganizētas individuālās sportiskās aktivitātes 
un sacensības, kā arī komandu spēle futbolā. 
Trešajā dienā orientēšanās teoriju pielietojām 
praksē. Kopā ar Latvijas Valsts Robežsardzes 
koledžas pasniedzēju devāmies uz Janapoles 
mežu. Tur tika dots uzdevums ar kompasa un 
kartes palīdzību atrast 8 kontrolpunktus. Ne-
skatoties uz mitro laiku, jaunieši tika galā ar 

  

   Sākoties jaunam darba cēlienam audzēk-
Ħiem gribas novēlēt saglabāt 1.septembra un 
mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un 
darba prieku visā mācību gada garumā. 
   Vecākiem un izglītības iestāžu darbinie-
kiem– pacietību un izturību, sapratni un mī-
lestību palīdzot bērniem kāpt grūtajā, bet 
skaistajā zinību kalnā! 

 
Vērēmu pagasta pārvalde 



uzdevumu veiksmīgi. Nometne noslēdzās 
ar abu komandu un dalībnieku apbalvošanu. 

P.S. Vēlamies pateikt PALDIES viesu 
mājas „Azarkrosti” saimniecei, kura bija pre-
timnākoša un deva iespēju Vērēmu pagasta 
jauniešiem izbaudīt nometnes dienas Adamovas 
ezera krastā.  

                                                   Vērēmu pagasta 
jaunatnes lietu speciāliste A. Gutāne 

 

 

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ 
Līdz šī gada beigām tiks  pabeigti divi  

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai   LEADER programmas  pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanas teritorijā" biedrības „Rēzeknes ra-
jona kopienu partnerība" Attīstības stratēăijas 
rīcībā „Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to 
darbībai un labvēlīgas vides radīšanai ” un rīcī-
bā  " Sociālo pakalpojumu pieejamības nodro-
šināšana"   iesniegtie   projekti. 

Projekta  „Sanākam , sadziedam, sadan-
cojam  ”  īstenošanas rezultātā Vērēmu tautas 
nama pašdarbības kolektīviem , kuri  piedalījās  
Vispārējos dziesmu un deju svētkos 2013.gadā  
– Vērēmu Tautas nama jauktajam  korim un 
vidējās paaudzes deju kolektīvam „ Kūzuls ”, 

kā arī folkloras kopai „ Vorpa ”, tika  sagādā-
tas   tautas tērpu sastāvdaĜas (galvassegas, blū-
zes, krekli, vestes, jostas, kaklauti, bikses ,  kur-
pes )  kā arī  iegādāti mūzikas instrumenti : 
akordeons, digitālās klavieres un basăitāra. 
Projekts īstenots par ES finansējumu LVL 4495 
un pagasta līdzfinansējumu LVL 499.Projekta 
„ Baltās Mājas ” ietvaros  rit remontdarbi divu 
telpu iekārtošanai  J.Zvīdra ielā 3A- 2. Jauniz-
veidotajā higiēnas  punktā  mazaizsargātajām 
personām (trūcīgām ăimenēm/personām, 
daudzbērnu ăimenēm, studentiem, pensionā-
riem un cilvēkiem ar invaliditāti) par pašiz-
maksas cenu, bet pārējiem Vērēmu pagasta ie-
dzīvotājiem par standarta cenu būs iespēja iz-
mazgāt veĜu, kā arī izmantot dušu. Projekts 
tiek īstenots par ES  LVL 1741 un pagasta līdz-
finansējumu LVL 194. 

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ 
29.augustā Vērēmu pagasta pārvalde parakstī-
ja  vienošanos par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu un  Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda līdzfinansējuma piešėiršanu 
projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/112  „ Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta 
Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks 
izbūvēta jauna artēziskā aka ,  ūdens 
atdzelžošanas stacija, notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārta un izbūvēti ūdensapgādes un 

kanalizācijas  tīkli, kā rezultātā Lūcijas 
Rancānes Makašānu amatu vidusskolai  un 
Iugulovas ciema  iedzīvotājiem   būs  pieejams  
kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais  
ūdens un tiks  nodrošinātas  vides aizsardzības 
prasības. Būvdarbi  tiek plānoti  2014.gada 
aprīlī – decembrī. Projekts tiks īstenots par 
ERAF finansējumu  LVL 137 484 un 
pašvaldības budžeta finansējumu  LVL 24 262. 
 

Sagatavoja L.Melne 



SKOLĒNU PĀRVADĀŠANAS REISU UN LAIKA GRAFIKI UZ VĒRĒMU  PAMAT-
SKOLU UN  L.RANCĀNES  MAKAŠĀNU  AMATU  VIDUSSKOLU 
1111.reiss-autobuss ISUZU TURQUOISE,reă. Nr. HF 2143 

 

2.reiss-Skolēnu autobuss VW CRAFTER,reă. Nr. HS 5341 

 

3.reiss-Skolēnu autobuss VW CRAFTER,reă. Nr. HS 5341 

Maršruta nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturt- 
diena 

Piekt- 
diena 

Sondori 07.10 07.10 07.10 07.10 07.10 

Rēzekne-Vipinga 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 

Rēzekne-tirgus 07.35 07.35 07.35 07.35 07.35 

Rēzekne-aptieka 
Lana 

07.40 07.40 07.40 07.40 07.40 

Rēzekne -5 vidus-kola 07.45 07.45 07.45 07.45 07.45 

Kozlovka 07.55 07.55 07.55 07.55 07.55 

Marientāle 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 

Tūmuži 08.05 08.05 08.05 08.05 08.05 

Sondori 08.10 08.10 08.10 08.10 08.10 

Maršruta nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturt- 
diena 

Piekt- 
diena 

Sondori 07.40 07.40 07.40 07.40 07.40 

MeĜĦova 
Pagrieziens uz rūpnī-
cu 

07.50 07.50 07.50 07.50 07.50 

Vecborisova 
(pie fermas) 

07.55 07.55 07.55 07.55 07.55 

Sondori 08.10 08.10 08.10 08.10 08.10 

Djogi 08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 

Iugulova 08.20 08.20 08.20 08.20 08.20 

Plešaunieki 08.25 08.25 08.25 08.25 08.25 
Ilzeskalns 08.35 08.35 08.35 08.35 08.35 

SvikĜi 08.40 08.40 08.40 08.40 08.40 
Sondori 08.50 08.50 08.50 08.50 08.50 

Maršruta nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturt- 
diena 

PiektPiektPiektPiekt---- 

dienadienadienadiena 

Sondori         13.5013.5013.5013.50 

Iugulova         14.0014.0014.0014.00 

Sondori         14.1014.1014.1014.10 

Rēzekne         14.3014.3014.3014.30 

Sondori         15.0015.0015.0015.00 

Sondori 15.00 15.00 15.00 15.00 15.0015.0015.0015.00 

Tūmuži 15.05 15.05 15.05 15.05 15.0515.0515.0515.05 

Kozlovka 15.10 15.10 15.10 15.10 15.1015.1015.1015.10 

Marientāle 15.15 15.15 15.15 15.15 15.1515.1515.1515.15 

SvikĜi 15.20 15.20 15.20 15.20 15.2015.2015.2015.20 

Ilzeskalns 15.25 15.25 15.25 15.25 15.2515.2515.2515.25 

Plešaunieki 15.40 15.40 15.40 15.40 15.4015.4015.4015.40 

Iugulova 15.45 15.45 15.45 15.45 15.4515.4515.4515.45 

Sondori 15.55 15.55 15.55 15.55 15.5515.5515.5515.55 

Vecborisova 16.00 16.00 16.00 16.00 16.0016.0016.0016.00 

MeĜĦova 16.10 16.10 16.10 16.10 16.1016.1016.1016.10 

Rēzekne 16.15 16.15 16.15 16.15 16.1516.1516.1516.15 

Sondori 17.00 17.00 17.00 17.00 17.0017.0017.0017.00 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

  Aizrit vasara, bet atmiĦā palicis lielākais 
šī gada notikums -XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV deju svētki .Svētkos pieda-
lījās divi mūsu pagasta tautas nama kolektī-
vi- deju kopa KŪZULS un JAUKTAIS ko-
ris. Katra diena  kolektīviem noritējusi ak-
tīvi mēăinot un piedaloties daudzos koncer-
tos. Piedzīvotas dažādas emocijas - prieks, 
saviĜĦojums, satraukums un, jā, arī nogu-
rums. Svētki noslēgušies un vēlreiz  liels paldies 
kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem  par ieguldī-
to darbu, degsmi un profesionalitāti.  

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

Klāt septembris. Tautas nama  kolektīviem 

sākas jauns darba cēliens. Lai prieks un tikai 
pozitīvas emocijas !Lai radošas idejas kolektīvu 
vadītājiem! Lai pildās skatītāju un pasākumu 
atbalstītāju rindas! Lai izdodas Jaunā darba 
sezona! 

PASĀKUMI 

 

14.septembrī plkst.19.00  KAIMIĥU vakarēša-
na (groziĦvakars). Spēlēs  V.Zemzars  ( pie 
mums ciemosies AudriĦu KN  mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi) 
21.septembrī plkst.19.00 Rudens mozaīka 
jauniešiem, kuriem šogad – 18. 

29.septembrī plkst.15.00 Rudens balle pagasta 
senioriem. 

Sagatavoja S.Strupoviča 

Sakarā ar to , ka Latvijas Nacionālā 
bibliotēka sāks pārcelties uz „Gaismas pili” 
no 20. augusta līdz 1. novembrim tiek rīkota 
akcija „Tautas grāmatu plaukts”. Mērėis ir , 
ka jebkurš cilvēks liels vai mazs var dāvināt 
vienu grāmatu Latvijas Nacionālajai bibli-
otēkai. Dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un 
īpašu grāmatu (kura kardināli mainīja jūsu 
dzīvi, pirmā izlasītā un mīĜākā grāmata, tā 
var būt mācību grāmata, dzejas grāmata, 
varbūt ir kāda slavena persona dāvinājusi 
jums ar uzrakstu, tā var būt veca vai jauna, 
dažādās valodās), bet  grāmatā jābūt  ierak-
stītam vēstījumam saistītam ar šo grāmatu. . 
“Tautas grāmatu plaukts” tiks izvietots Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas ātr-
ijā un sliesies piecstāvu mājas augstumā. 
Grāmatas var nest uz Verēmu pagasta bibli-
otēku, vēl tikai būs jāaizpilda veidlapa. 

Veidlapu jums palīdzēs aizpildīt bibliotekā-
re. 

2014. gada 18. janvārī akcijā sadāvinā-
tās grāmatas „Grāmatu draugu ėēdē” ceĜos 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās 
ēkas uz jauno, simboliski aizsākot bibliotē-
kas piepildīšanu ar iedzīvotāju veidotu satu-
ru. Iedzīvotājiem, kuri grib piedalīties drau-
gu ėēdē ir jāpiereăistrējas 
www.tautasgramatuplaukts.lv. Neskaidrību 
gadījumā zvaniet uz bibliotēku 64605905 vai 
26566951 rakstiet uz e-pastu 
regina20@inbox.lv. 

Sagatavoja 
R.Volkova 

ZIĥAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

BIBLIOTĒKAS  JAUNUMI 

Aiz šī stikla tiks izvietotas dāvinātās grāmatas 

Pagasta pašdarbības kolektīvu dalībnieki  XXV Vispārējos 

latviešu Dziesmu un XV deju svētkos 

Novada dienas 


