
 

 

2017.gada 

jūnijs 
V ē r ē m u    p a g a s t a   p ā r v a l d e s      i n f o r m a t ī v a i s    

i z d e v u m s 

PAR  VĒRĒMU PAGASTA  IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS  PADOMES  

 MĒRĶIEM UN DARBĪBU 

    Iedzīvotāju konsultatīvās padomes (IKP)  mērķis ir aktivizēt vietējās sabiedrības saikni ar Vērēmu 
pagasta pārvaldi un Rēzeknes novada pašvaldību, tādā veidā veicinot viedokļu apmaiņu par novadam 
un pagastam aktuāliem jautājumiem. Tā pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātī-
bas principiem, kā arī veido sabiedrisko domu pagastā. Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbu nosa-
ka 2011.gadā apstiprināts Vērēmu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums. 
    Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Vērēmu pagasta pārvaldei 
vai Rēzeknes novada pašvaldībai par šādiem jautājumiem: 
1. pagasta pārvaldes budžets (ienākumu un izdevumu tāme); 
2. novada Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti; 
3. atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra; 
4. nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana pagastā un Rēzeknes novadā, kā arī ietekme   

uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem; 
5. pašvaldības izdotie saistošie noteikumi; 
6. nodokļu politika novadā, pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi; 
7. iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības; 
8. vides aizsardzība;  
9. Vērēmu pagasta un Rēzeknes novada “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu 

veidošana; 
10. pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa; 
11. citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.  
    Padomes uzdevumi: 
1. noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma veidā informēt par to pagasta pārvaldi vai 

novada pašvaldību; 
2. sekmēt pagasta iedzīvotāju informēšanu par pagasta pārvalde vai pašvaldībai iesniedzamajiem 

priekšlikumiem; 

 

Lec saulīte, spīdi spoži 

Rotā druvu, rotā sētu, 

Lec saulīte, spīdi spoži 

Rotā  puisi, rotā  meitu... 
  Vasaras Saulgriežu svētki ir laiks, 
kad smelties mūsu senču zināšanas, 
izjust piederību dabai, kā arī gūt spē-
kus un enerģiju visai vasarai un ga-
dam. Sveicam pagasta  Līgas un Jā-
ņus un novēlam visiem lustīgu līgoša-
nu. 

                                                                   Vērēmu pagasta pārvaldes  

                                                                   vadītājs Vladimirs  Bistrovs 
 



3. apzināt un apkopot pagasta iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sabiedrības saskaņu; 
4. sniegt pārskatu par Padomes darbu 1 (vienu) reizi gadā  Vērēmu pagasta iedzīvotāju sapulcē. 

 Vērēmu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome 
   Ikgadējā iedzīvotāju sapulcē, kas notika š.g. 23.aprīlī tika izvirzīti un apstiprināti pārstāvji darbam 
IKP uz turpmākajiem 4 (četriem) gadiem.  IKP sastāvs ir sekojošs: 
Priekšsēdētāja - Veneranda Strode 
Priekšsēdētājas vietniece - Inga Rūža 
Sekretāre – Jesēnija Masaļska 
Padomes locekļi – Ineta Apšinika, Zigrīda Vasiļkova, Janīna Brāle, Aloīda Ikauniece, Guna Zenčenko, 
Agita Gutāne, Pēteris Grigorjevs, Jānis Inkins, Jevģēnija Švarce. 
      Pirmā IKP sēde notika 5.aprīlī, kurā tika skatīti jautājumi par turpmāko padomes darbību 
(informācijas saņemšanu no iedzīvotājiem, iespējamajiem saziņas veidiem ar sabiedrību (e-pasts, 
priekšlikumu kastītes, tikšanās ar iedzīvotājiem, informācijas ievietošana pagasta mājaslapā u.c.), 
mērķiem, priekšlikumu iesniegšanas kārtību, iedzīvotāju priekšlikumu pārstāvēšanu pagasta pārvaldē 
un novada pašvaldībā un citiem organizatoriskiem jautājumiem. 
      Otrā sēde notika 10.maijā, kurā tika skatīti un pagasta pārvaldei iesniegti izskatīšanai sekojoši 
Vērēmu pagasta iedzīvotāju priekšlikumi: 
1. Par margu ierīkošanu pie pagasta bibliotēkas ieejas. 
2. Par gājēju celiņa ierīkošanu posmā no pagasta pārvaldes gājēju celiņa līdz pieturai, kas iet virzie-

nā no Tūmužiem uz Rēzekni. Izmantojot vai jaunu materiālu celiņa izbūvei, vai vecāsVērēmu 
pamatskolas celiņu plātnes. 

3. Par papildus sabiedriskā transporta Vipinga – Tūmuži –Vipinga, Nr.13 vakara reisa izveidošanu, 
laika posmā no pulksten 21-22. 

4. Par iespēju uzstādināt J.Zvīdra ielā “guļošo policistu”-bērnu drošībai. 
5. Par iespēju braucienam uz Aglonu 15.augustā no rīta nevis 14.augustā uz nakti, lai varētu palikt 

uz galveno misi. 
6. Par stacionāro miskastes izvietošanu ciematā, tuvu bērnu laukumiem. 
7. Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību Vērēmu pagasta, Škeņevas un Sondori ciemos,   

∗ uz Valsts ceļa V 586 “ Sondori – Burzova” iebraucot no pilsētas (blakus Vērēmu pagasta pār-
valdei) papildus ceļu zīmei Nr.555 “Apdzīvotas vietas sākums” uzstādīt ceļu zīmes Nr.525 
“Maksimālā ātruma ierobežojuma zona” – 30 km/h un ceļu zīmes Nr.525 “Maksimālā ātruma 
ierobežojuma zonas beigas” līdz ceļu zīmei Nr.556 “Apdzīvotas vietas beigas”; 

∗ uz krustojuma, ar Valsts ceļu V 586 “ Sondori – Burzova” un pašvaldības ceļu Nr.9616 
“Gabinova – Burzova – Škeņeva”, blakus Vērēmu pamatskolai, uzstādīt ceļu zīmi Nr.555 
“Apdzīvotas vietas sākums” (Škeņeva) un ceļu zīmi Nr.556 “Apdzīvotas vietas bei-
gas” (Sondori) ar ceļu zīmes Nr.525 “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona” – 30 km/h un ceļu 
zīmes Nr.525 “Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas”, līdz N.Jurčas privātmājai, kā arī 
ceļu zīmi Nr.556 “Apdzīvotas vietas beigas” (Škeņeva); 

∗ pirms krustojuma ar Valsts ceļu V 586 “ Sondori – Burzova” un pašvaldības ceļu Nr.9616 
“Gabinova – Burzova – Škeņeva” blakus Vērēmu pamatskolai, uzstādīt ceļu zīmi Nr.326 
“Apstāties aizliegts” ar papildzīmi Nr.803 “darbības zona” – 50m. 

Visi iesniegumi IKP sēdē tika apstiprināti ar vairākuma balsīm un tika iesniegti Vērēmu pagasta 
pārvaldē ar lūgumu, izskatīt šos iesniegumus likuma noteiktajā kārtībā un sniegt pamatotu atbildi. Ja 
tika konstatēts, ka kāds no iesniegumiem pilnībā vai daļēji nav Vērēmu pagasta pārvaldes kompetencē, 
tad lūdzam pārsūtīt, to daļu, vai visu iesniegumu atbildīgajai institūcijai, par ko mums arī paziņot.  

Iedzīvotāju ievērībai! 
IKP sēdes tiek sasauktas 1 reizi mēnesī, līdz kārtējā mēneša 15.datumam. 
Iedzīvotāji priekšlikumus var izteikt elektroniski nosūtot uz e-pastu veremi@rezezknesnovads.lv 

vai iesniegt personīgi IKP sēdē, vai ievietot priekšlikumu kastītēs, kuras ir izvietotas sekojošās Vērēmu 
pagasta iestādēs: pastā;jauniešu centrā; Verēmu pamatskolā; veikalā; pagasta pārvaldē; pensi-
onāru centrā (visas iestādes atrodas Sondoru ciemā). Telefoniski zvanot IKP priekšsēdētājai Veneran-
dai Strodei (m.29397052), vietniecei Ingai Rūžai (m.26543887), sekretārei Jesēnijai Masaļskai 
(m.28813381) vai IKP locekļiem. 
     Lai veicinātu informācijas pieejamību par IKP darbu un priekšlikumu virzības gaitu, tiks ievietotas 
publikācijas vietējā informatīvajā izdevumā “Verēmu ziņas”.  



ATBILDES UZ VĒRĒMU  PAGASTA  IEDZĪVOTĀJU  IESNIEGUMIEM 

     Ikviens iedzīvotājs ir aicināts izteikt savus priekšlikumus par pagasta teritorijas attīstību, idejas 
un aktuālus jautājumus, kurus mēs centīsimies aizstāvēt un ar pagasta, un iedzīvotāju atbalstu rast ie-
spēju realizēt dzīvē! 

Sagatavoja I.Rūža 

Vērēmu pagasta viedzīvotāju konsultatīvajai padomei iesniegtie iedzīvotāju iesniegumi un Vērē-
mu pagasta pārvaldes atbildes uz tiem.  

 1. Lūgums pie bibliotēkas, pasta  un jauniešu centra  ieejas, gar kāpnēm no ceļa  puses uzstādīt 
margas, jo ziemas  laikā it sevišķi cilvēkiem  (īpaši senioriem) ir apgrūtināta un pat bīstama pie-
kļuve un pārvietošanās  pa tām . 

- 2017.gada  augusta, septembra  mēnešos  uzstādīt   margas  pie  bibliotēkas, pasta un Jauniešu  
centra  ieejas  gar kāpnēm- atbildīgie   Vērēmu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības  darbi-
nieki    . 

2. Vai  var  rast  iespēju braucienam uz Aglonu 15.augustā no rīta, nevis 14.augustā uz nakti, lai 
varētu palikt uz galveno misi? 

-Braucienam  uz Vissvētākās   Jaunavas  Marijas debesīs  uzņemšanas lielajiem svētkiem  kuri 
notiek Aglonā 14.un  15.augustā, katru gadu  tiek  veikts  iedzīvotāju  pārvadājums , maksa   vie-
nai personai EUR  3.00  ar PVN 21%. Lai varētu   saprast  iedzīvotāju  vēlmes , šogad   tiks  
veikta aptauja    pagasta      iedzīvotājiem par  vēlmēm  braucienam  uz Aglonu. Ja  vairākums 
iedzīvotāju izteiks  vēlmi  braucienam   15. augustā ,  brauciens  notiks 15.augustā uz galveno 
misi. 

3. Vērēmu pagasta iedzīvotāji izsaka  lūgumu  Vērēmu pagasta pārvaldei veikt visas  nepiecieša-
mās  darbības, lai veiktu izmaiņas SIA “Rēzeknes satiksme” maršruta Nr.13 “Vipinga-Tūmuži” 
sarakstā, papildinot to ar  papildus reisu no Vipingas, kura atiešanas  laiks būtu vismaz  plkst. 
21.20? 

-Griezties SIA  “Rēzeknes  satiksme” ar  pieteikumu  no Vērēmu pagasta pārvaldes par  papil-
dus  reisa  iekļaušanu  maršrutā  Nr. 13 “Vipinga-Tūmuži”,atiešanas  laiks no Vipingas būtu 
vismaz 21.20. 
Pamatojums- Vērēmu pagasta iedzīvotāji nevar apmeklēt Rēzeknes pilsētas pasākumus, it īpaši, 
kuri notiek “GORĀ”, kā arī atbraucot no Rīgas  ar vilcienu, nevar paspēt uz  pēdējo autobusu, 
kas iziet no Vipingas plkst. 20.15. 

4. Lūdzam izvērtēt  iespēju uzstādīt J.Zvīdra  ielā “Guļošo policistu”. 
- Bērnu  un  citu pagasta  iedzīvotāju  drošībai uzstādīt J.Zvīdra ielā   guļošo policistu. Atbildī-
gās amatpersonas- komunālās saimniecības  darbinieki (uz doto  brīdi   jau ir  nopirkts   
“gulošais  policists”, uzstādīšana jūlija  mēnesī). 

5. Lūdzam izvietot stacionārās  miskastes pa ciematu ,bērniem nav kur mest papīrīšus u.c. 
-Uzstādīt stacionāro  miskasti  bērnu laukumā skolas teritorijā, bet J.Zvīdra ielā 3A un Ezeru ielā 
6 (mājas  otrajā pusē)  stacionārās  miskastes  netiks uzstādītas sakarā ar to, ka tās ir privātās  
teritorijas. 

6. Vērēmu pagasta  iedzīvotāji izsaka lūgumu ierīkot gājēju celiņu uz sabiedriskā transporta  
pieturu ? 

-Sakarā  ar to, ka  teritorija, pa kuru ir jāierīko  gājēju celiņš  līdz sabiedriskā transporta  pieturai , 
nav  pašvaldības  teritorija un tā  pieder  AS “Latvijas  valsts ceļi”, Latgales reģions, Rēzeknes 
nodaļa, dotā  jautājuma  risināšanai  nepieciešama AS “Latvijas  valsts ceļi” Latgales reģions,  
Rēzeknes nodaļa”   atļauja. Par doto jautājumu   tiek  veiktas  pārrunas  ar AS “Latvijas valsts  
ceļi” vadību. 

7. Priekšlikumi  par  ceļu satiksmes  drošību Vērēmu pagasta Škeņevas  un Sondoru ciemos. 
-Dotā  jautājuma   risināšanā  Vērēmu pagasta pārvalde  griezās AS “Latvijas  Valsts ceļi, Latga-
les reģions, Rēzeknes nodaļa”, adrese: Atbrīvošanas aleja 126,Rēzekne LV 4601,pievienojot   
iedzīvotāju  priekšlikumus par satiksmes drošību Vērēmu pagasta  Škeņevas  un Sondoru ciemos. 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605902 

 

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

PASĀKUMI VĒRĒMU TN 


