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Īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” 
 

Lai Vērēmu pamatskolā arī turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, pie-
saistītu vokāli - instrumentālajai grupai „Dūmi” jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un 
konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, Biedrība „Vienota Ģimene” ar Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Vērēmu pagasta pārvaldes atbalstu ir īstenojusi projektu 
„Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”.  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 EUR: 
10% jeb EUR 500,00 - piešķirtais finansējums no Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta, 90% jeb  EUR 
4500,00 – publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai. Par piešķirto finansējumu no  SIA VALDARIO tika iegādāti mūzikas instrumenti un skaņas apara-
tūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofoniem, tumbu un mikrofona statīvi, 
digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts), tādējādi sa-
sniedzot projekta mērķi: Vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes 
pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras 
bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Projekta realizācijas rezultātā Vērēmu, 
Bērzgales, Lendžu, Ilzeskalna pagastu bērnos-jauniešos, kuri mācās Vērēmu pamatskolā,  ir veicināts 
dziedāt un instrumentu spēles apgūšanas prieks, tādējādi dažādojot Vērēmu pagasta un tuvējo pagastu 
iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot iespējami pievilcīgu sociālo vidi un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, vokāli-instrumentālā grupā „Dūmi” apgūtā popularizēšanu ne tikai skolas, 
pagasta, bet arī novada un republikas mērogā. 

PAR PROJEKTIEM  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

 
Lai aiziet prom pa baltu sniegu 
Tās rūpes, kuras nomāc mūs! 
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku, 
Ar cerību - viss labi būs!  

 

Vērēmu pagasta pārvalde 



Pirmie pasākumi, kurā vokāli - instrumentālā grupa „Dūmi” publiskos apgūto ar jauno mūzikas un ska-
ņas aparatūru- 2017. gada 17. novembrī Vērēmu pamatskolas konkurss „Mans talants Latvijai” un 2017. gada 
21. decembrī Vērēmu pamatskolas Ziemassvētku koncerts. 

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā Vērēmu 
pagasta pārvaldei, Vērēmu pamatskolas direktorei Jevģēnijai Paurai un vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” 
skolotājam Jānim Pavlovskim.  

Biedrības „Vienota Ģimene” 
valdes locekle Natālija Bernāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā” tika izdarīti  sekojoši grozījumi par nekustāmā īpašuma nodok-
li par ēkām, kuros ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, 
kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz            56 915 euro, bet 
nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemē-
ro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrīto-
šajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sa-
dalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, 
ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības 
veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos 
objektus, kuri nav iznomāti vai izīrēti un ir  fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā, 
tad objektiem, ja konkrētā objekta vai tā atbilstošās daļas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja dek-
larētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 ir Rēzeknes novada teritorijā vai arī konkrētajā 
objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā 
taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, un šī objekta 
atbilstošās daļas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 
1.janvārī plkst. 0.00 nav Rēzeknes novada teritorijā, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. 

INFORMĀCIJA PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM PAR NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA   
NODOKĻA  GROZĪJUMIEM 

PAZIŅOJUMS  PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU IZCENOJUMIEM 

              
  Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.novembra  lēmumu (protokols Nr. 27, 55.f.)  
„Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā”  un Rēzeknes novada do-
mes 2017.gada 16.novembra  lēmumu (protokols Nr. 27, 10.faragrāfs)  „Par  maksas  pakalpojuma iz-
cenojuma  apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagastā”  (protokols  Nr. 27, 10.f.),    
no 2018.gada 1.janvāra   Vērēmu pagastā  tiek noteiktas izmaiņas   izcenojumos par pakalpoju-
miem: 

 

 

 

Nr.
p.k. 

Pakalpojuma 

veids 

Mērvienī-
ba 

Cena 

bez PVN 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

1. Par ūdensapgādi EUR/m3 0.94 0.20 1.14 

2. Par kanalizāciju EUR/m3 1.34 0.28 1,62 

3. Gāzes piegāde EUR/m3 1.83 0.38 2.21 



     18. novembrī Vērēmu pagasta Tautas namā notika svinīgs pasākums  veltīts  Latvijas valsts prokla-
mēšanas 99. gadadienai.  Koncertā savu cieņu, lepnumu un mīlestību savai valstij izdziedāja izdejoja , 
izspēlēja  visi tautas nama pašdarbības kolektīvi.  Svētku uzrunu iedzīvotājiem teica pagasta priekšsē-
dētājs Bistrova kungs  un  pasniedza  atzinības rakstus , īpaši izgatavotajos vākos “Vērēmu pagasts 
lepojas”, pagasta iedzīvotājiem , kuri savu brīvo laiku , zināšanas un prasmes  nesavtīgi veltījuši  sava 
pagasta izaugsmei. 
 Atzinības rakstus saņēma: 

Ilga Smane –  divu meitiņu mamma, deju kolektīva “Kūzuls” dalībniece, biedrības “Lobs lobam” 
locekle, kura ir izstrādājusi  vairākus projektus, piedalījusies un arī pašreiz  darbojas to  īstenošanā. Pa-
teicoties viņas zināšanām, uzņēmībai, darboties gribai sabiedrības labā top Inline hokeja laukums  Lū-
cijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas teritorijā, deju kolektīvs  “Kūzuls ” iegūs interesantus jū-
gendstila tērpus  un tautas nams – aprīkojumu  . 

Natālija Bernāne – audzina dēlu, darbojas biedrībā “Vienota Ģimene”. Natālija ir izstrādājusi un 
īstenojusi  5 sabiedriskā labuma projektus. Pateicoties viņas nesavtīgajam darbam pie Vērēmu pamat-
skolas ir ierīkots bērnu rotaļu laukums, sporta laukums, iegādāti tautas tērpi pirmsskolas un pamatsko-
las bērniem, iegādāti mūzikas instrumenti  grupai “Dūmi”. 

Jānis Dumarovs – Škeņevas kapu vecākais. Ar lielu atbildības sajūtu veic šo sabiedrisko, goda  
pienākumu, un, kā īsts saimnieks,  darbojas kapsētas labiekārtošanā un pagasta palīdzību lūdz tiem dar-
biem, kuri nav paveicami pašu spēkiem. 

Oļģerts Boriss – folkloras kopas “Vorpa “ ilggadējs dalībnieks. Oļģerts vairākus gadus kopā ar 
kapu vecāko nesavtīgi velta savu laiku un darbu Škeņevas kapsētas labiekārtošanā. 

Jadviga Šnepste – aktīva senioru kluba “Sidrablapa” dalībniece. Laba saimniece, čakla rokdarb-
niece, kura nežēlo savu laiku un prasmes piedaloties kultūras, sporta, gadskārtu ieražu svinēšanas pasā-
kumos – gatavojot  cienastu, izgatavojot telpu dekorus, rūpējoties par siltām un mājīgām senioru centra 
telpām. 

Zaiga Ivanova – sporta organizatore, viņas vadībā pagasta sporta komandas no sacensībām vien-
mēr  atgriežas ar uzvaras kausiem, medaļām un diplomiem, par to liecina ar uzvaru trofejām pārpildī-
tais plaukts pagasta pārvaldes telpās. 

Regīna Volkova – bibliotēkas vadītāja, apzinīgi, godprātīgi un  radoši darbojas izglītības un kul-
tūras jomā. 

Kaspars Saukāns – enerģisks, jauns uzņēmējs, kas darbojas ne tikai savas ģimenes labā, bet 
vienmēr izpalīdz  kaimiņiem dažādos saimnieciskajos darbos. 
 Pasākuma noslēgumā, kā jau dzimšanas dienā, tika baudīta svētku torte, kurā jau nākamgad būs 
jāiededz  100 svecītes! 

LATVIJAS  VALSTS  PROKLAMĒŠANAS  99.GADADIENAI  VELTĪTAIS 
PASĀKUMS VĒRĒMU  PAGASTĀ 

ZIŅAS  NO “KULTŪRAS  GROZA” 

   17.decembrī Vērēmu tautas namā  notika Trešās Adventes sirsnības un labestības koncerts. Tajā skanē-
ja Ziemassvētku dziesmas un instrumentālie skaņdarbi.  

  Foto galerija  no koncerta. 



       

       Vērēmu pagasta pārvalde ir sarūpējusi Ziemassvētku dāvanas visiem pa-

gastā deklarētajiem bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 2007.gadu. Pagasta bērni 

(2007.-2010. gads, sākumskola), kuri mācās citās skolās, varēs saņemt Ziemas-

svētku dāvanas Vērēmu pagasta pārvaldē no 21.12.2017. līdz 31.01.2018. 

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605902 

Izdevumu var izlasīt: www.rezeknesnovads.lv sadaļā e-
avīzes un www.veremi.lv sadaļā –laikraksts 

25.decembrī plkst.15.00   Vērēmu tautas namā   Ziemassvēt-
ki pirmskolas vecuma   bērniem “Rotaļlietu 
Ziemassvētki” (uzvedums, Salatēta                                             
ierašanās, rotaļas un dāvanas)                                    

  25.decembrī plkst.20.00    Ziemassvētku balle. Spēlēs gru-
pa “Nakts ekspresija”. Labam                                              
garastāvoklim noderēs līdzpaņemtais 
“groziņš”. Ieeja bez    maksas. 

  1.janvārī  plkst.01.00-05.00  Jaunā gada disko balle. Ieeja 
tikai 1.00 EUR 

PAZIŅOJUMI 

SVĒTKU  PASĀKUMI  VĒRĒMU  TN 

 


