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PROJEKTU ĪSTENOŠANA VĒRĒMU PAGASTĀ

2017.gada februārī 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”, kuri ir apstiprināti un uzsākts
darbs pie to īstenošanas.
Projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā” ietvaros SIA
”Muduri” šuj sieviešu kreklus, lakatus un brunčus Vērēmu pagasta tautas nama deju kolektīva
“Kūzuls” dalībniecēm un blūzes jauktā kora “Vējš” dziedātājām. Tērpi jāpiegādā līdz 10.novembrim.
Pārējās tautas tērpu sastāvdaļas tiks šūdinātas nākošajā gadā, gatavojot kolektīvus 2018.gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.
Projektā “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”
tiek
veikta cenu
izpēte dzīvokļa
J.Zvīdra
ielā 32- 2
pārbūvei
par trenažieru zāli .
Projekta “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” ietvaros ir sagatavota pamatne Inline hokeja
laukuma (20x40m) izbūvei un slēgti līgumi par Stilmat
Telpa pirms projekta uzsākšanas J.Zvīdra ielā
outdoor inline segumu izgatavošanu, piegādi, montāžu , mar32-2
ķēšanu un bortu izgatavošanu un uzstādīšanu. Ņemot vērā laika apstākļus, laukuma izbūves darbi tiks turpināti pavasarī.
Rēzeknes novada pašvaldība ir atbalstījusi biedrības “Lobs lobam” projektu “Promenāde”,
kurš sagatavots iesniegšanai izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā. Projekta apstiprināšanas gadījumā deju kolektīvam “Kūzuls” tiks iegādāti oriģināli, novada mērogā unikāli jūgendstila tērpi. Vērēmu
tautas nama esošā materiāli - tehniskā bāze papildināta ar inventāru tērpu uzglabāšanai (apģērbu statīvi, pakaramie, tērpu uzglabāšanas maisi), spoguli ģērbtuvei, saliekamajiem krēsliem, galdiem, galdautiem, mūzikas centru, pārvietojamo akustisko sistēmu.
Sagatavots un iesniegts pašvaldības projekts „Inline hokeja aprīkojums Vērēmu pagastā”,
kurā plānots iegādāties sporta inventāru – dažādu izmēru skrituļslidas, nūjas, aizsargtērpus, kas ļaus
pilnvērtīgi uzsākt topošā laukuma izmantošanu .
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne

INLAINE HOKEJA LAUKUMS MAKAŠĀNOS
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta brīnišķīga projekta īstenošana – inline hokeja laukuma pamatnes
izbūve.
Topošajā laukumā projekta realizācijas gaitā paredzēts izveidot
līdz šim gan Rēzeknes novada, gan Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu – inline hokeja
laukumu un iegādāties aprīkojumu inline hokejam.
Latvijā inline hokeja laukumi ar speciāli šim sporta veidam paredzēto segumu atrodas Olainē, Jelgavā, Rīgā un Jūrmalā. Latgalē
ir daudz hokeja laukumu, kur spēlē hokeju vienu – maksimums
divus mēnešus gadā, savukārt šis laukums būtu «aktīvs» vismaz
6 mēnešus gadā.
Uz šī laukuma seguma (Stilmat outdoor inline) var nodarboties
ar jebkuru sporta veidu, bet primāri segums ir paredzēts skrituļslidošanai un inline hokejam: ziemas apstākļos tas ir izmantojams kā standarta hokeja laukums, pa kuru spēlētāji pārvietojas ar slidām, apstākļos, ja ledus seguma nav, spēlētāji pa laukumu pārvietojas ar
skrituļslidām. Laukums ir izmantojams arī citām sporta aktivitātēm un sporta veidiem: skrituļslidošana, handbols, florbols u.t.t
Laukums ir piemērots un uz tā var sportot arī cilvēki ratiņkrēslā. Inline hokeju var spēlēt gan bērni, gan pieaugušie, cilvēki ar iedzimtām vai iegūtām invaliditātēm. Tas ir humānāks par ierasto ledus
hokeju, jo šeit ir mazāk spēka spēles, kā arī izmaksu ziņā tas ir krietni lētāks par ledus hokeju, tātad –
daudz pieejamāks visiem.
Inline hokejs pasaulē ir populārāks kā ledus hokejs, jo nav nepieciešama ledus uzturēšana un saldēšana. Plānots, ka laukumu izmantotu ne tikai Makašānu skolēni,
bet arī Vērēmu pagasta iedzīvotāji, Rēzeknes novada skolas sporta
stundu dažādošanai.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot 40×20 m inline laukumu
(zemes līdzināšana, pamatnes sagatavošana, speciāls pārklājums,
laukuma marķējums); uzstādīt inline laukuma bortus un vārtus.
Noteiktā laikā inline laukumu varēs izmantot ģimenes ar bērniem u.c. interesenti, gan, lai spēlētu inline hokeju, gan citām aktivitātēm (piemēram, skrituļslidošanas vai slidošanas apmācībai).
Projekta realizācija ļaus paplašināt sporta aktivitāšu klāstu
gan novada skolām, gan ikvienam iedzīvotājam, sekmēs novada
iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, veselības veicināšanas pasākumos, lietderīgu laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem.
Par iespēju īstenot šo ideju pateicamies LR Saeimas deputātam Edvardam Smiltēnam, kurš rosināja piešķirt Valsts dotāciju 20000 EUR apmērā L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas sporta laukuma izbūvei. Pārējais finansējums: Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020. – 25152,52, Vērēmu pagasta pārvalde:
2794,73.
Ar nepacietību gaidām lielisku rezultātu.
Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne

PAR ŪDENS SKAITĪTĀJU VERIFIKĀCIJU
Kvalitatīvi ūdens skaitītāji nodrošina precīzu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti, tomēr kā jebkurai
mērierīcei, arī ūdens skaitītājiem, ir nepieciešama regulāra pārbaude, kas veicama likumā noteiktajā
kārtībā.
Ūdens skaitītāju verificēšana ir jāveic reizi četros gados sertificētās metroloģiskajās laboratorijās.
Ilgstošas ekspluatācijas rezultātā, ūdens uzskaite var notikt ar kļūdu, kas sasniedz 30%! Lai maksātu

tikai par faktisko patērētā ūdens daudzumu, ieteicams laicīgi pieteikties pārbaudei jeb skaitītāju verifikācijai.
Viena skaitītāja plombēšana un vienas plombas noņemšana maksā 3.05 eiro. Plombēšanu veic Vērēmu pagasta Komunālās saimniecības darbinieki, iepriekš pieteikties var pa telefonu 64628839
Ūdensskaitītāju pārbaudes uzņēmumi:
· SIA "Austrumlatvijas verifikācijas birojs" +371 26665127
· SIA "JUVIT-R" Rēzekne, Dārzu 23, 1.stāvs +371 26091594
Kristina Fedorenkova
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes grāmatvede
Tel.64605902, e-pasts:kristina.fedorenkova@veremi.lv

LAD UZSĀCIS PLATĪBU MAKSĀJUMUS
Lauku atbalsta dienests no 16.oktobra, ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu
avansus dienests sāks izmaksāt no 1.novembra.
Avansa maksājumi šogad lielāks skaits klientu saņems ātrāk. Dienests plāno, ka līdz oktobra beigām tos saņems aptuveni 75 procenti lauksaimnieku. Kopumā oktobrī tiks izmaksāta 65 miljoni eiro
liela atbalsta summa.
LAD jau informēja, ka lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksājuma un 85
procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā
maksājuma. būs nemainīgas.
Plašāka informācija par izmaksu grafiku un likmēm ir skatāma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē “Atbalsta likmes un izmaksas termiņi” .
Informācija no LAD mājaslapas

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Kas tauta bez vēstures?
-Priede bez saknes.
-Pasaules putekļos mests Akmens.“
( Andris Vējāns)
Mūžā daudz kas var mainīties gan personiskajā dzīvē, gan sabiedrībā; var mainīties arī valsts iekārtas
un varas. Var dzīvē daudz ko iegūt un arī daudz zaudēt, bet nekad cilvēks nevar zaudēt piederības sajūtu savai tautai un dzimtajai zemei, jo tā ir katra vislielākā vērtība, kas mums visiem dota kopš dzimšanas.
∗
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts svinīgais pasākums - koncerts
“ Tik un tā...” Vērēmu tautas namā notiks 18.novembrī plkst.12.00.
∗
Izgaismosim savu pagastu, “Izgaismojot Latviju” 18.novembrī plkst.16.00 ( pie pagasta
pārvaldes ēkas ) Nāciet ar dažādiem gaismas avotiem-svecēm, lukturīšiem u.c.! Karsta
tēja un saldumi!

Līdz 16. novembrim pagastā tiek aicināti pamanīt un ieteikt sveicienam ar diplomu “Vērēmi lepojas!” lieliskos cilvēkus, kuri palīdz, iedvesmo un atbalsta, cilvēkus, kuri dara vairāk, nekā prasa
darba pienākumi un elementāra pieklājība, cilvēkus, kuri paveikuši ko tādu, kas būtiski ietekmējis
citu cilvēku dzīvi un par ko būtu jāuzzina sabiedrībai!
Ieteikumus var sūtīt uz e-pastu info@veremi.lv

Tautas nama VIA “FUME” (Dūmi) piedalīšanās Praulienā, Jauno grupu konkursā.

...vēl tikai pēdējās ansambļa vadītāja Jāņa
Pavlovska norādes un spēle var sākties...

Taustiņinstruments Baibai Medinikai skanēja lieliski un Atzinības raksts saņemts !

Vērēmu pagasta pārvalde izsaka cilvēcīgu paldies par sakoptiem kapiem Mirušo piemiņas dienā –
Svecīšu vakarā visās 7 pagasta kapsētās.Ir patīkami kapos svētku reizē ieiet pa Goda vārtiem. Paldies
kapu vecākajiem un visiem, visiem, kas piedalās kapu sakopšanā, labiekārtošanā un mirušo piemiņas
godināšanā. Paldies tautas nama folkloras kopas “Vōrpa” dalībniekiem, Solvitai Pavlovskai un Marijai
Andinai.

ZIBENSTURNĪRS NOVUSĀ
un
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
10.novembris
plkst.18:00
Tautas namā
AICINĀM visu vecumu interesentus!

Sagatavoja S.Strupoviča
Izdevumu var izlasīt www.rezeknesnovads.lv sadaļā e-avīzes
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605902Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri

