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3.JŪNIJS—PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 

 
2017.gada 15.maijā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi 

lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības  projekta  Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti 
dziesmā un dejā” apstiprināšanu. Projektā  ir paredzēts Vērēmu pagasta tautas nama deju kolektīva 
“Kūzuls” dalībniekiem pašūt 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, krek-
lus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām paredzēts iegādāties 15 
sieviešu blūzes. Abi kolektīvi ir ieguvuši tiesības piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kos 2018.gadā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansē-
jums  un  500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  līdzfinansējums. Veicot cenu salīdzināšanu tērpu  
šūšanas tiesības ieguva SIA ”Muduri”. 
 Apstiprināšanai tiek gatavoti vēl divi Vērēmu pagasta pārvaldes sagatavotie projekti. 
  Projektā  “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” plānots J.Zvīdra ielā 32- 2 ierīkot 
veselīga dzīvesveida veicināšanas centru, kurā tiks  uzstādīt 3 kardiotrenažieri  un 2 daudzfunkcionālie   

 

Vēlēšanu iecirkņa  Nr.758 darba laiks līdz Pašvaldību vēlēšanām  2017.gada 3. jūnijā 
Vēlēšanu  iecirkņa Nr. 758, adrese:  “Vērēmu tautas  nams”, J.Zvīdra iela 4,Sondori, Vērēmu pagasts, 
Rēzeknes  novads LV 4647. 

 
VĒLĒTĀJI , KURI VĒLĒŠANU DIENĀ NEVARĒS NOBALSOT, VAR BALSOT IEPRIEKŠ- 
TRIJU DIENU LAIKĀ  PIRMS  VĒLĒŠANU DIENAS-VĒLĒŠANU IECIRKNĪ, KURA  VĒ-
LĒTĀJU SARAKSTĀ VIŅI REĢISTRĒTI. 

 
VĒLĒŠANU  IECIRKŅA  NR. 758 DARBA  LAIKS  PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS  2017.gada  
3.jūnijā  plkst.  07.00-plkst. 22.00. 
Tālrunis  vēlēšanu iecirknī 64628834. 

                              Datums                                  Darba laiks 

2017.gada 29.maijs 16.00-20.00 

2017.gada 30.maijs 09.00-13.00 

2017.gada 31.maijā 17.00-20.00 

2017.gada 1.jūnijā 09.00-12.00 

2017.gada 2.jūnijā 10.00-16.00 

2017.gada 31.maijā 17.00-20.00 

2017.gada 1.jūnijā 09.00-12.00 

2017.gada 2.jūnijā 10.00-16.00 

PROJEKTU  ĪSTENOŠANA  VĒRĒMU  PAGASTĀ 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

   Valdība, 3.maijā, akceptēja grozījumus biodrošības pasākumos dzīvnieku turē-
šanas vietām. Grozījumi noteikumos pārceļ mājputnu turēšanas ierobežojuma 
periodu no iepriekš noteiktā 31.maija uz 3.maiju.   
   Zemkopības ministrija pārskatīt mājputnu turēšanas iekštelpās aizlieguma ter-
miņu nolēma pēc konsultācijām ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Pārtikas un 
veterināro dienestu un pēc aktuālās situācijas apzināšanas Eiropā.   

      Grozījumi līdztekus arī noteic, ka mājputnu īpašniekiem - kuri mājputnus tur olu vai gaļas iegūša-
nai mājsaimniecībā patēriņam savām vajadzībām vai tur mājputnus inkubējamo olu iegūšanai, lai tās 
izmantotu mājsaimniecības vajadzībām - turpmāk nevajadzēs izstrādāt biodrošības pasākumu plānu, jo 
šādu mājsaimniecību darbība nerada lielu risku infekcijas slimību izplatībai.  
    Noteikumos precizēta prasība mājputnu īpašniekiem nodrošināt, lai nepiederošas personas neiekļūst 
mājputnu turēšanas vietā.   
    Precizēta prasība, ka arī tiem mājputnu īpašniekiem, kuri tur mājputnus nelauksaimnieciskiem nolū-
kiem (izņemot kā mājas (istabas) dzīvniekus), ir jāievēro noteikumos reglamentētie biodrošības pasā-
kumi.   
     Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi par 
biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas ofici-
ālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

Informācija no ZM mājas lapas 
   Pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki atbalsta maksājumiem bez samazinājuma san-
kcijas var pieteikties līdz šāgada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankci-
ju, ir 15.jūnijs. 
      Vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro sama-
zināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteikšanās beigu termiņš - pēdējā diena degvielas 
pieteikumiem ir 1.jūnijs. 
    LAD atgādina, ka, piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ne tikai saņemt 
maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26.jūnijam pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez soda sankcijām. 
Šogad EPS ir veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteikties kādam no at-
balsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespē-
jams pieteikt atbalstam arī neatbilstošas platības. 

Informācija no LAD mājas lapas 

trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 
20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums  un  2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  līdzfi-
nansējums. 
  Projekta “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” ietvaros   L.Rancānes Makašānu 
Amatu vidusskolas teritorijā notiek pirmie teritorijas sagatavošanas darbi, lai jau šovasar sāktu būvēt 
Inline hokeja laukumu. Projekta  mērķis ir izveidot Inline hokeja laukumu (20x40m) ar Stilmat outdoor  
inline segumu un bortiem ar vārtiem, radot  Rēzeknes novada un Latgales reģiona mērogā unikālu sa-
biedriskās sporta infrastruktūras objektu un popularizēt inline hokeju,  kas ļautu dažādot Rēzeknes no-
vada skolu sporta stundas, ieviest jaunas sporta/interešu izglītības programmas, veicinātu Vērēmu pa-
gasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīša-
nu. Projekta attiecināmās izmaksas ir  27 947,25 euro , no kurām 25 152,52 euro ir ES finansējums  un  
2794,73 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  līdzfinansējums.  

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne un skolas direktore Gundega Rancāne 

PAZIŅOJUMS 
2017.gada 6.jūnijā  plkst. 17.00  Vērēmu tautas  namā , adrese: J.Zvīdra iela 4,Sondori, Vērēmu 
pagasts, Rēzeknes novads LV 4647, notiks  informatīvais  seminārs - sapulce Vērēmu pagasta 
daudzdzīvokļu māju  iedzīvotājiem un citiem interesentiem par daudzdzīvokļu  māju apsaimnie-
košanu. Seminārā  piedalīsies speciālisti   apsaimniekošanas  jautājumos . 

Administrācija 



 

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

     
Sagaidot Eiropas dienu, tika sakoptas Lielajā Tēvijas 
karā kritušo karavīru atdusas vietas-Brāļu kapi Lobor-
žos un Adamovā. 
  Liels paldies Verēmu pamatskolas skolēniem par Lo-
boržu brāļu kapu sakopšanu un Adamovas speciālas 
internātskolas skolēniem  par Adamovas brāļu kapu 
sakopšanu. 

Māmiņ, mīļo māmiķīti, 
Nāc un paskaties tu ar- 
Dārzā pirmo vijolīti 
Uzplaukušu redzēt var. 

   Sagaidot Māmiņdienu, Vērēmu TN 
bērnu dejo grupa un vokālais ansam-
blis "Zemenītes" rīkoja svētkus savām 
māmiņām, vecmāmiņām., dāvājot 
dziesmas, dzejolīšus, dejas. Bijām pa-
rūpējušies arī par īpašām dāvaniņām- 
pašizgatavotiem krāsainiem rāmīšiem 
un vizbulītēm. Baudījām limonādi un 
saldumus .  

Tauriņdejas un Strūklakas modināšana . 
     Kā krāsaini taureņi pavasarī, no Latvijas malu malām, Vērēmos uz tradicionālo Strūklakas modinā-
šanu bija sabraukuši deju kolektīva "Kūzuls"deju draugi- deju kolektīvs "ATĀLS", VPDK 
"KADIĶIS", senioru deju kolektīva "KŪMYS", VPDK "Dziga" un "VADŽI". Pirms koncerta ciemi-
ņus cienājām ar garšīgu uz ugunskura vārītu dārzeņu zupu. Paldies visiem šī pasākuma organizato-
riem , rīkotājiem un atbalstītājiem. 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605902 

 

Izdevumu var izlasīt www.rezeknesnovads.lv sadaļā 
e-avīzes 

 

" Pavasara strazdu dziesmas" 
       Koncerts " Pavasara strazdu dziesmas", kurš notika 17.maijā Vērēmu TN , pulcēja estrādes žanra 
cienītājus.Uz saspēli bija ieradušies vokāli instrumentālie ansambļi no Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzek-
nes tehnikuma, Austrumlatvijas radošo apvienību centra "Zeimuļs" un pašmāju vokāli instrumentālie 
ansambļi no Vērēmu pamatskolas un Vērēmu tautas nama , kā arī Rēzeknes tehnikuma ģitāristu an-
samblis. Pirmo reizi koncertā "Pavasara strazdu dziesmas" uzstājās Vērēmu pamatskolas VIA 
(juniori).Par estrādes žanra popularizēšanu estrādes ansambļi saņēma Atzinības rakstus un pasākuma 
laikā cienājās ar saldumiem. PALDIES ansambļu vadītājiem Jānim Pavlovskim un Guntim Rasimam. 
Dāvanā tika pasniegti krāsaini putnu būrīši -Lai dzirdi skan strazdu dziesmas ! 

Vērēmu pagasta vokāli instrumentālie ansambļi 

Fotoreportāža no akcijas “Apskauj Latviju” sadarbībā ar Latvijas valsts Mežiem– veltījums 
Latvijas simtgadei 

Sagatavoja S.Strupoviča 


