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ĪSTENOTS  PROJEKTS “VIENOTI DZIESMĀ UN DEJĀ”- CEĻS UZ SVĒTKIEM 
IR VAĻĀ! 

 
Īstenots 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” iesniegtais projekts  Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 
“Vienoti dziesmā un dejā”, kura  ietvaros SIA ”Muduri” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva 
“Kūzuls” dalībniekiem pašuva 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, 
kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām  iegādātas 15 sievie-
šu blūzes. Projekta attiecināmās izmaksas  4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansējums  un  
500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  līdzfinansējums.  
 Deju kolektīvs “Kūzuls ” un koris “Vējš” gatavojas  piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un 
Deju svētkos . 

  Kolektīvi  pasākumos un  skatēs tiek vēr-
tēti  gan pēc profesionālā snieguma, gan pēc tau-
tas tērpu krāšņuma. 
 3.martā notika  XXVI Vispārējo latviešu 
dziesmu un XVI deju svētku Rēzeknes deju ap-
riņķa skate.No Rēzeknes novada skatē piedalījās 
15 deju kolektīvi un pēc rezultātu apkopošanas - 
VISI  IR deju svētku dalībnieki! (uz svētkiem do-
sies  300 novada dejotāji).Arī  mūsējiem VPDK 
“Kūzuls” (vad.Vineta  Āboliņa) vēlēsim raitu de-
ju soli, jaukas emocijas un neaizmirstamus  mir-
kļus par kopā būšanu Dziesmu un Deju svētkos 
Rīgā! 

Sagatavoja L.Melne 

Mīļās sievietes! 

     Mīliet to, ko ir vērts mīlēt, 
aizmirstiet to, ko nav vērts atcerēties, lepojie-
ties ar to, kas ir lepnuma vērts, gūstiet atelpu 
a r ī  s t e i g a s  b r ī ž o s  u n  
uzceliet žogu starp sevi un raizēm. 
    Un vēl- lai nesteidzīgs laiks Jūsu laimes 
brīžos, un, lai ātri aizzib tās dienas, kas nav 
laipnas pret Jums... 

 

 

     Vērēmu pagasta  pārvalde 

Deju kolektīvs “Kūzuls” jaunajos tērpos 



  Vērēmu pagasta   iedzīvotājiem   
(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 ad-
ministratīvajā teritorijā ciemos ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atras-
ties daudzdzīvokļu 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. samaksāt suņa turēšanas ikgadējo nodevu; 
nodrošināt, lai īpašnieka kaķim, kas jaunāki par 6 mēnešiem. atrodoties ārpus mājas vai 

dzīvokļa būtu kakla siksna; 
ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie 

vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts „Suns”; 
ārpus norobežotās teritorijas bez pavadas un uzpurņa suni atļauts palaist speciāli iekārtotos iežo-

gotos suņu pastaigas laukumos īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā 
īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību; 

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

nepieļaut, ka suņi piemēslo novada teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties 
satīrot suņa atstātos ekskrementus; 

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

mos, kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus cil-
vēku atpūtas vietās un peldvietās; 

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 veteri-
nārārsta vai valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” saskaņā ar ārējiem normatī-
viem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju. (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). 
Saskaņā ar šo noteikumu  4.nodaļas “ Atbildība par saistošo noteikumu neievēroša-
nu” juridiskās un  fiziskās personas   tiek sauktas  pie administratīvās  atbildības: 

Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie administratīvās 
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:  

ATKĀRTOTS PAZIŅOJUMS –BRĪDINĀJUMS 



FOTOMIRKĻI   

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteiku-

miem 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) 
Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams sods: 

fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz 284,57 euro; 
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) 
Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rēzeknes novada pašvaldības 

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

šajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 
Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas 

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  

Kaimiņu pagastu zemledus makšķerēšanas cienītāji  sacentās par lielāko zivi. 
 



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 

Vērēmu tautas nams 

Tiksimies  Sieviešu dienas koncertā 8.martā  plkst.18.00 

 “Nenopietni par sievietēm un pavasari…” 
Romantiskas  melodijas  Mežvidu KN  vīru vokālā  ansambļa “Ozoli”  
izpildījumā; krievu dziesmu TRIO ; 

 KŪKU  konkurss.(pieteikšanās līdz 7.martam) 

Valša konkurss  un deju mūzika  bez  skaļuma un trokšņa . 

*Līdzi ņemams  “groziņš” un  ierašanās pavasarīgās  noskaņās ! 

PASĀKUMI  VĒRĒMU  TAUTAS NAMĀ 

Metenis  jeb  “Aizgavieņa grīztovas” Vērēmos. 

Rēzeknes novada pašvaldības darbinieku ziemas olimpiādē Vērēmu pagasts ieguva 2.vietu. 

PAZIŅOJUMS 

2018.gada  16.martā   plkst. 15.00 Verēmu tautas  nama zālē, adrese: J.Zvīdra  iela 
4,Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes  novads, notiks  Vērēmu pagasta iedzīvotāju  kopsapulce.  


