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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 

LAI  GRUPA  “DŪMI” TĀLU  SKAN! 

 

2001.gadā Vērēmu pamatskolā tika dibināta vokāli-instrumentālā grupa „Dūmi” ar mērķi dot 
iespēju jebkuram muzicēt gribošam Vērēmu pamatskolas skolēnam apgūt nepieciešamās iemaņas ko-
lektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas, pilsētas, novada rīkotajos pasākumos, konkursos, tādējādi 
raisot skolēnos interesi par mūziku, instrumentu apgūšanas iespējām, attīstot fantāziju, ritma izjūtu, 
izkopjot prasmi klausīties, dodot iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Šīs grupas sastā-
vā ir 12 Vērēmu pamatskolas skolēni. Skolu absolvējot, grupas sastāvs pastāvīgi mainās, taču nemai-
nās talantīgais vokāli –instrumentālās grupas „Dūmi” skolotājs Jānis Pavlovskis. Grupa piedalās Vērē-
mu pamatskolas, Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada pasākumos, dažādos konkursos: „Mans akorc”, 
„No Baroka līdz Rokam”, „Vara Talants”. „Dūmu” dalībnieki trīs reizes nedēļā sanāk kopā un mācās 
dziedāt un spēlēt dažādas dziesmas, ar kurām pārsteidz savus klausītājus. Lai turpmāk uzturētu augstu 
mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un 
konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta 
pārvaldi un Vērēmu pamatskolu izvērtēšanai iesniedza projekta „Lai grupa "Dūmi" tālu skan!” iesnie-
gumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  

Projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” mērķis ir vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzi-
kāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas in-
strumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Sabiedris-
kā labuma projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 
EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 500,00 - Vērēmu pagasta 
pārvalde, 90% jeb  EUR 4500,00 - pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekta īstenošanas termiņš ir 2017. gada 31. oktobris. Mūzi-
kas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofo-

    Laikā, kad savā ziedēšanas krāšņumā, sa-
cenšas gladiolas, dālijas un asteres, mēs visi 
kopā sākam jauno mācību gadu! 
   Lai skolotājiem ir daudz radošu ieceru un 
nerimstošs spars tās īstenot! Lai skolēni ar 
aizrautību apgūst jaunas zināšanas un vecā-
kiem ir gandarījums par bērnu sasniegu-
miem! 
   Veiksmi un panākumus jaunajā 
2017./2018. mācību gadā!    

Vērēmu pagasta pārvalde 



 
 
 
 

 
 
 
2017.gadā Vērēmu pagasta pārvalde sagatavoja un iesniedza LAD Austrumlatgales reģionālā 

lauksaimniecības pārvaldē trīs projektus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerī-
ba”, kuri ir apstiprināti un uzsākts darbs pie to īstenošanas. 

 Projekta  Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā” ietvaros SIA 
”Muduri” darinās tērpus Vērēmu pagasta tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem un jauktā 
kora “Vējš” dziedātājām, gatavojot kolektīvus  2018.gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kiem.  
  Projektā  “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” drīz tiks uzsākti  dzīvokļa J.Zvīdra 
ielā 32- 2 pārbūves darbi , ierīkojot tajā  veselīga dzīvesveida veicināšanas centru, kurā tiks  uzstādīt 3 
kardiotrenažieri  un 2 daudzfunkcionālie   trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. 
 Projekta “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” ietvaros tiek veikta cenu izpēte, 
lai izvēlētos projektā paredzēto darbu – teritorijas sagatavošana,  Inline hokeja laukumu (20x40m) ar 
Stilmat outdoor  inline segumu izgatavošana, piegāde, montāža , marķēšana un bortu izgatavošana un 
uzstādīšana – izpildītājus.   

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  
  
 

 

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

Laikapstākļi 2017. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām nor-
mām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģī-
jumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām. 
Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un jūlijā reģistrētas temperatūras zem mēneša normas, 
novērotas krasas temperatūras svārstības un uzstādīti vairāki diennakts minimālās 
temperatūras rekordi. Zemās temperatūras ietekmēja zālāju augšanu (augiem veģe-
tācijas periods ir aizkavējies par 2 līdz 3 nedēļām) un kavēja lauksaimniekiem sākt 

to nopļaušanu un novākšanu lopbarības vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā daudzviet Latvijā nokrišņu 
daudzums bija lielāks nekā citos gados, atsevišķās vietās vienā dienā pat nolīstot mēneša normai. 

“Līdz ar to daudzviet uz zālāju laukiem nav iespējams uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehni-
ku. Ziņas par grūtībām ar siena un skābsiena ieguvi un lopbarības sagatavošanu ir saņemtas no Lauk-
saimnieku organizācijas sadarbības padomes, biedrības “Latvijas aitu audzētāju asociācijas”, kā arī no 

PROJEKTU  ĪSTENOŠANA  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu kom-
plekts) tiks iegādāta no SIA VALDARIO. 

Biedrības „Vienota Ģimene” 

valdes locekle Natālija Bernāne 



PAZIŅOJUMS—BRĪDINĀJUMS VĒRĒMU PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM 

Paziņojums suņu  un kaķu īpašniekiem 
 Vērēmu pagasta pārvaldes administratīvajā  teritorijā  darbojas  saistošie  noteikumi   
„Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” (apstiprināti   Rēzeknes novada domes 2010.gada 
16.septembra sēdē (protokols Nr. 21, 2 f.), ar grozījumiem  Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa 
sēdē (protokols Nr. 7,6.f),ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 17.oktobra sēdē 
(protokols Nr. 26, 8.f), un šie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas un   mājdzīvnieku klaiņoša-
nas novēršanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo noteikumu neie-
vērošanu.  Šo noteikumu mērķis ir:  
-reglamentēt mājdzīvnieku uzturēšanu un identificēšanu; 
-samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimī-
bām, kas kopējas mājdzīvniekiem un cilvēkiem; 

-novērst zaļo  stādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas 
uzlabošanu Rēzeknes novadā. 

   Saskaņā ar šo noteikumu I.nodaļas „Vispārīgie noteikumi” 1.7.punktu Rēzeknes novada adminis-
tratīvajā teritorijā ciemos ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties daudz-
dzīvokļu mājas pagalmos. 

   Saskaņā ar šo noteikumu  II. Nodaļas „Mājdzīvnieku īpašnieku pienākumi un atbildī-
ba”2.2.punkta „Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi”  : 

2.2.1.  turēt tikai vakcinētus suņus; 

2.2.2.  nodrošināt, lai īpašnieka kaķim atrodoties ārpus mājas vai dzīvokļa būtu kakla siksna; 

2.2.3.  ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie vār-
tiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts „Suns”; 

2.2.4.  ārpus norobežotās teritorijas bez pavadas un uzpurņa suni atļauts palaist speciāli iekārtotos 
iežogotos suņu pastaigas laukumos īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā 
īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību; 

2.2.5.  izvest suņus pastaigā apstādījumos (sabiedriskās apzaļumotās teritorijās, parkos) drīkst tikai 
pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni, ja suns ir atzīts par bīstamu, nepieļaujot, lai suns sakož 
cilvēkus un dzīvniekus; 

2.2..6. nepieļaut, ka suņi piemēslo novada teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, nekavē-
joties satīrot suņa atstātos ekskrementus; 

2.2.7.  nepieļaut, ka kaķi piemēslo novada dzīvojamo, sabiedrisko ēku telpas; 
2.2.8.  neierasties ar suņiem, kaķiem iestādēs, veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu 

lauksaimniekiem dažādos novados. Lauksaimnieki ziņo, ka lielāko daļu no zālāju platībām nevarēs pa-
gūt nopļaut un novākt līdz 15. augustam, lai zāli sagatavotu lopbarības vajadzībām,” situāciju skaidro 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, 
lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par kli-
matam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku 
shēmas maksājumu, maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumu par apgabaliem, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi.  

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzī-
bām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos 
zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augus-
tam. 

Informācija  no Zemkopības ministrijas mājas lapas 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

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

 laukumos, kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus 
cilvēku atpūtas vietās un peldvietās; 
2.2.9.  neturēt suņus māju balkonos un lodžijās. 

      Rēzeknes novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvniekus, kurš ir identificējami ar elektroniskās 
identifikācijas sistēmu (mikroshēmu), to īpašnieki reģistrē datubāzē pie praktizējoša veterinārārsta vai 
valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem par mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju. (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzek-

nes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 

2012.gada 29.maijā). 
   Saskaņā ar šo noteikumu  4.nodaļas “ Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu” 

juridiskās un  fiziskās personas   tiek  sauktas  pie administratīvās  atbildības: 
4.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie administratī-

vās atbildības. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 
4.1.1. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par 

saistošo noteikumu pārkāpšanu: 
4.1.1.1. Rēzekne novada domes priekšsēdētājs un vietnieks; 
4.1.1.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji; 
4.1.1.3. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu atbildīgie darbinieki (amatpersonas) par 

komunālo saimniecību; 
4.1.1.4. Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāji un locekļi. 
(saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 
4.1.2. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā 

komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
(saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 
4.2. Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams sods: 

4.2.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz 284,57 euro; 
4.2.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 711,44 euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzek-

nes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas stājās spēkā 

2014.gada 1.janvārī) 
4.3. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rēzeknes novada pašvaldī-

bas budžetā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 
4.4. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāp-

šanas rezultātā nodarītos zaudējumus. 
 Ja  netiks   ievēroti   saistošie  noteikumi „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes nova-
dā”, suņu un kaķu īpašnieki  tiks   saukti pie administratīvās  atbildības. 

                                    Vērēmu pagasta pārvaldes administrācija 

ATPŪTAS SARĪKOJUMS SENJORIEM 

 

29.septembrī plkst.13.00    “Kad smaržo pēc rudens un miķelīšiem…” 

Atpūtas sarīkojums pagasta senioriem. 


