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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 

SAKOPSIM  SAVU  PAGASTU! 

 

 
 

 

Talkas 
rīkotājs 

Teritorijas,ko paredzēts 
sakopt talkas laikā 

Talkas atbildīgā kontaktin-
formācija 

(vārds,uzvārds,mobilais  
tālrunis,e pasta adrese. 

uz kuru sūtīt informāciju) 
Vērēmu 
pagasta 
pārvalde 

Sondoru ciems: 
1.Brīvdabas  estrādes remontdarbi  un apkārtējās 
teritorijas  labiekārtošanas darbi: atkritumu savākšana 
u.c. 
2. Teritorijas  pie senioru centra un veselības 
centra labiekārtošanas  darbi, zālāja  ierīkošana  un 
koku stadīšana. 
Talcinieki-Sondoru ciemata iedzīvotāji, Vērēmu 
 pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību speciālisti un 
darbinieki. 

Pēteris Grigorjevs 
26358475 
Sarmīte Strupoviča 
29131963 
  
  

  Tūmužu ciema teritorijas kopšana 

Talcinieki-Tūmužu ciemata iedzīvotāji 

Pēteris GRigorjevs 

26358475 

  Adamovas ezera piekrastes zonas , Adamovas 
ciema teritorijas un Adamovas brāļu kapu teritorijas 
kopšana 
Talcinieki-Adamovas sanatorijas internātskolas skolēni, 
darbinieki,ciemata iedzīvotāji 

Dzintra Barkāne 
26495127 

  Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana, Loboržu 
 brāļu kapu kopšana . 
Talcinieki-Verēmu pamatskolas  skolēni un 
darbinieki 

Ineta Gaile 
29421475 

  L.Rancānes Makašānu amatu vidussko- 
las teritorijas un Iugulovas ciema teritorijas 
kopšana,Iugulovas ezera piekrastes zonas kopšana 
Talcinieki-L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas 
skolotāji ,skolēni ,tehniskie darbinieki 
un ciemata iedzīvotāji 

Ineta APŠINIKA 
28327113 
  

  Šķeņevas kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki- Šķeņevas  kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas u.c.) 

Jānis DUMAROVS 
26823485 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uz tikšanos 28.aprīlī! 

Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus darbus-stādīt kokus, radīt 

brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot pagalmus savu privāto individuālo un daudzdzīvokļu māju  teritori-

jās . Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! 

Lielās talkas sākums  2018.gada 28.aprīlī plkst. 09.00. 

Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā pie P.Grigorjeva Lielās 

talkas dienā  28.04.2018. vai arī 27.04.2018. līdz plkst. 16.00. 

Sondoru, Tūmužu, Adamovas  un Iugulovas ciemos savāktos atkritumus (sarkanajos )maisos jāno-

vieto pie atkritumu konteineriem  28.04.2018. līdz plkst. 13.00. 

28.04.2018. plkst. 13.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas es-

trādes . 

Administrācija 

PAR  PROJEKTIEM  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

 
Tiks īstenots projekts  

„Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” 
Pirmais tautas deju pulciņš Verēmu pamatskolā tika organizēts pirms 20 gadiem. Jaunu impulsu 

Verēmu pamatskolā tautas dejas piedzīvoja 2004.gadā, kad par tautas deju pulciņa vadītāju kļuva 
Gunita Kiseļova. 2004.gadā Verēmu pamatskolā tika atjaunota tautas deju tradīcija ar mērķi dot iespēju 
Verēmu pamatskolas skolēnam apgūt prasmes kustību un deju jomā, nepieciešamās iemaņas kolektī-
vajā dejošanā, skatuves kultūrā un tautas tērpa valkāšanā, piedalīties skolas, pagasta, novada, reģiona 
rīkotajos pasākumos, skatēs, festivālos. Verēmu pamatskolas skolēnos tiek  veicināta interese par dejas 
mākslu, mūziku, Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību, Dziesmu un 
deju svētkiem.  

Šobrīd Verēmu pamatskolas skolēni dejotprasmi apgūst Mairas Gribustes vadībā. Ik gadu 
Verēmu pamatskolas bērni aktīvi iesaistās gan skolas, gan pagasta organizētajos kultūras pasākumos 
un ikgadējās novada un reģiona skatēs. Ik gadu Verēmu pamatskolas skolēni piedzīvo izaugsmi, par to 
liecina punktu skaits un žūrijas novērtējums ikgadējās skatēs.  

Lai turpinātu arī turpmāk Verēmu pamatskolas skolēni sevi attīstīt dejas mākslā, veicināt dejot-
prieku, piederības apziņu kolektīvam, publicējot koncertos, skatēs, sadaņčos rūpīgi un ar prieku apgū-
tās tautu dejas un iepriecinot skatītājus un vērtētājus ar dejas valodā izstāstītiem stāstiem par senču tra-
dīcijām un ieražām, biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Verēmu pa-
matskolu izvērtēšanai iesniedza projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu kon-
certdarbībai” iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”.  

Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus Verēmu pamatskolas 5.-6. klases skolēnu aktīvai 
koncertdarbībai Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada, Latgales reģiona un valsts mēroga pasākumos, tā-



dējādi veicinot latviešu tautas deju tradīciju mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Rēzeknes no-
vadā, sekmējot lauku iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos, dažādojot brīvā laika pavadīša-
nas iespējas. 

Sabiedriskā labuma projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncert-
darbībai” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 4992.00 EUR. Projekta priekšfinansēšanas avoti ir: 
10% jeb EUR 499.20 - Vērēmu pagasta pārvalde, 90% jeb  EUR 4492.80 - pieprasītais publiskais fi-
nansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.  

Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada 31. oktobris. 24 tautas tērpu komplekti tiks iegādāti 
no biedrības „Ludzas amatnieks”. 

Biedrības „Vienota Ģimene” valdes locekle Natālija Bernāne 

Aicinām iesaistīties apmācībās par otrreizēji izmantojamu materiālu pārstrādi! 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes  
05.03.2018. lēmumu, ir apstiprināts biedrības “Lobs lobam” projekta pieteikums „Otrreizēji izmantoja-
mu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000049), kas tika 
iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā EL-
FLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros. 

Projekta ietvaros katram interesentam būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas apģērba, aksesuāru, 
u.c. lietu darināšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem dizaineres, zīmola “Velgacode” autores 
Velgas Krukovskas vadībā. 

Projekta aktivitātes norisināsies līdz 2018.gada oktobrim. 

Biedrība “Lobs lobam” aicina apmeklēt bezmaksas nodarbības 
REDUCE.REUSE.RECYCLE. 

Veco lietu jaunā dzīve Projekta “Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīša-

nai” .Nodarbības vada Velga krukovska

 
Projekta koordinators  I.Smane (28393356) 

Projekts “Centra “Dzīvo vesels izveide Sondoru ciemā” 

 Tuvojas noslēgumam projekta  “Centra “Dzīvo vesels” iz-
veide Sondoru ciemā”  būvniecības darbi . SIA “Inteco Wood ”  
J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklī Nr. 2 ir izbūvējusi trenažieru zāli ar palīg-
telpām, ierīkojusi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu , ventilāci-
ju , elektroapgādi. Vēl ir atlicis izbūvēt  uzbrauktuvi , lai nodrošinā-
tu piekļuvi personām ar kustību traucējumiem. Kad būvdarbi tiks 
pabeigti, zālē plānots uzstādīt  3 kardiotrenažierus   un 2 daudzfun-
kcionālos   trenažierus  fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitā-
tēm. Projekta  attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, no kurām 

18 000 euro ir ES finansējums  un  2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  līdzfinansējums. 
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  

Datums Vieta Nodarbību laiks Kabinets 

23.04.2018. L.Rancānes Makašānu amatu 
vidusskola 

8.30 – 14.05 

(6 akadēmiskās stun-
das) 

Tekstildarbu kabi-
nets 

27.04.2018 Vērēmu pamatskola 9.00 – 12.30 

(4 akadēmiskās stun-
das) 

Mājturības kabi-
nets 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads 

Tāl. 64605902 

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

www.veremi.lv sadaļā –laikraksts 

ZIŅAS  NO “KULTŪRAS  GROZA” 

“Jo dziedāju, jo skanēja....” 
       Jau kopš 7. aprīļa katru nedēļas nogali Latvijas novados notiek koru skates. Tās apliecina dziedātā-

ju gatavību  XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku koncer-
tiem Rīgā. Nupat aizvadī-
ta arī Rēzeknes koru ap-
riņķa skate, kurā dalībnie-
ki uzrādījuši augstus re-
zultātus. Mūsu pagasta  
tautas nama jauktais koris 
“Vējš” ieguva  1.pakāpes 
diplomu. Paldies ikvie-
nam  “vējainajam” dalīb-
niekam ,paldies mūsu di-
riģentei Solvitai Pavlov-
skai un koncertmeistarei  
Gunai Kisei. Esam ceļā uz 
Dziesmu svētkiem! 
 

Aprīļa nogale mūsu pagastā 
22.aprīlī  plkst.14.00, Vērēmu tautas nams 

Senas latviešu tradīcijas – Jura dienas  godināšana un folkloras kopas  “Vōrpa” 20 dziesmotu 
gadu svinības. 

Piedalās folkloristi no Dricāniem, Ilzeskalna, Rogovkas, Ozolmuižas un mūsu tautas nama bēr-
nu deju grupa. 

Mīļi gaidīti bijušie folkloras kopas dalībnieki! 
27.aprīlī plkst. 17.00, Vērēmu tautas nams 

Tradicionālā  estrādes ansambļu koncerta “Pavasara strazdu dziesmas “ ietvaros notiks vokāli 
instrumentālā ansambļa “Dūmi” 15 gadu jubilejas koncerts. 

Lūgums atsaukties visus grupas “Dūmi” dalībniekus”. 
Uz tikšanos! 

Tautas nama rīkotie pasākumi maijā. 
BALTĀ  GALDAUTA   SVĒTKI 

   4.maijs       plkst.13.00 
Pie pagasta  pārvaldes ēkas Latvijas Simtgades ozola plāksnes atklāšana; 

liepu stādīšana; sarunas, kopējas dziesmas un kopīga galda klāšana. 
 Radīsim svētku sajūtu VISI KOPĀ ! 

5. maijā sākas jauna aktivitāte — zaļo tirdziņu sezona “Lobs Lobam Pērtnīkūs” 
        5. maijā plkst. 10.00 Sakstagala pagasta Subinaitē, Pērtnieku laukumā pie autoceļa A12 visi 
tiek aicināti uz izklaides un atpūtas pasākumu “Lobs Lobam Pērtnīkūs”, kurā ar savu produkci-
ju un pakalpojumiem piedalīsies Rēzeknes novada uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji. Par lus-
tēm gādāt , tirgotājus un pircējus apdziedāt  aicināta mūsmāju folkloras kopa “Vōrpa”. Uz tik-
šanos! 

 12. maijs   plkst.16.00  brīvdabas estrāde 
        Strūklakas modināšana   jeb deju draugu tikšanās - 
        “Sadancis pavasarim, možam garam un sparam” 
Piedalās kolektīvi no Rēzeknes, Ludzas, Ķekavas, Ķeguma, Aizkraukles un mūsmāju VPDK 
“Kūzuls”. 

Sagatavoja S.Strupoviča 


