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PROJEKTU  ĪSTENOŠANA  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

  

 Jūlija mēnesī tiks pabeigti projektā  “Centra 

“Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” paredzētie  

būvniecības darbi.  J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklis Nr. 2 ir 

pārbūvēts par tre-

nažieru zāli ar 

palīgtelpām, ierī-

kota ūdensapgā-

des un kanalizāci-

jas sistēma , ven-

tilācija un elek-

troapgāde. Pašreiz norit darbi pie uzbrauktuves izbūves, lai nodroši-

nātu piekļuvi objektam personām ar kustību traucējumiem. Pēc tre-

nažieru zāles nodošanas ekspluatācijā tiks  uzstādīti  3 kardiotrena-

žieri   un 2 daudzfunkcionālie   trenažieri  fiziskajām un veselību 

veicinošajām aktivitātēm. Projekta  attiecināmās izmaksas ir 20 000 

euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums  un  2000 euro Vērē-

mu pagasta pārvaldes  līdzfinansējums. 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  

  

Vērēmu pagasta iedzīvotāji! 
 

     Lai ar skanīgām Līgo dziesmām, tiek 
pavadīta gada visgarākā diena,  un, spoži 
degot Jāņugunij, tiek sagaidīta visīstākā 
nakts! 
    Lai Jāņu nakts burvība un rīta rasas 
dzestrums iedvesmo turpmākajiem dar-
biem! 

 

Vērēmu pagasta pārvalde 



INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

 
Precizēti noteikumi par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku un ganāmpulku apzīmēšanu un 

reģistrēšanu 
Valdība, 19. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozīju-
mus lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēša-
nas un apzīmēšanas kārtībā, lai precizētu noteikumos lietotos terminus un 
papildinātu informācijas apriti Lauksamniecības datu centra (LDC) reģistrā.   
Grozījumi papildina noteikumus ar termina “dzīvnieku pircējs” definīciju, ar 
to apzīmējot personu, kura pērk dzīvniekus kaušanai tiešai pārvietošanai no 
izcelsmes novietnes uz kautuvi, tādējādi nodrošinot dzīvnieku izsekojamību 
un sabiedrības veselību.   

Ir precizēta cūku dzīvnieku klasifikācija, to saskaņojot ar citos noteikumos, piemēram, cūku lab-
turības noteikumos, lietotiem terminiem.   

Turpmāk būs aizliegta nederīgas dzīvnieku pases izmantošana. Grozījumi noteikumos paredz si-
tuācijas, kad īpašnieks vai turētājs zirgu dzimtas dzīvniekam izdoto pasi nodod LDC, un ir noteikta arī 
LDC centra turpmākā rīcība ar šo dokumentu.   

Ir arī precizētas prasības produkcijas ieguvei no ierobežotās platībās turētiem savvaļas sugu dzīv-
niekiem, lai novērstu situācijas, kad mežā nomedīto briežu un mežacūku gaļa tiek uzdota par briežu 
dārzos audzētu meža dzīvnieku gaļu. Precizējums ļaus Pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt 
briežu apriti arī pēc briežu dārziem izsniegto krotāliju skaita.   

Vairāk informācijas - noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos 
Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtī-
ba, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”", kas stāsies spēkā pēc to publikācijas ofi-
ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

 

 

 

Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros 
soda sankcijas 

Trešdien, 20. jūnijā, Zemkopības ministrija informē Krīzes vadības padomi 
par saņemto informāciju no Kuldīgas un Ventspils pašvaldībām, kā arī no 
lauksaimniekiem par saistībā ar pārmērīgo ilgstošo sausumu ir nepieciešams 
izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā.  

Zemkopības ministrija, operatīvi izvērtējot  normatīvos aktus, informē, ka 
saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas 
(LAP) atbalstītajiem projektiem jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu 
izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu. ES 

regula un MK noteikumi nosaka, ka sausuma radīto šī brīža situāciju Latvija ir tiesīga pielīdzināt ārkār-
tējai situācijai, jo tā būtiski ietekmē daudzu lauku saimniecību darbību. Regulā arī noteikts, ka nelabvē-
līgie klimatiskie apstākļi ir arī ārkārtīgs sausums, ko var pielīdzināt dabas katastrofai. 

Tādējādi, ja ES fondu atbalsta līdzekļu saņēmēji un LAP projektu realizētāji ilgstošā sausuma 
izraisīto seku dēļ šobrīd nevar sasniegt izvirzītās ES prasības, Lauku atbalsta dienests (LAD) soda san-
kcijas viņiem nepiemēros. Tā kā sausums ilgstoši valda visā Latvijas teritorijā, lauksaimniekiem ar in-
dividuāliem iesniegumiem LAD nav jāvēršas.  

Zemkopības ministrija sekos līdzi situācijai laukos, konsultējoties ar Latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centra ekspertiem un lauksaimniekiem, lai apzinātu un vērtētu sausuma ietekmi lauksaim-
niecībā . 

Informācija noZM mājas lapas 



 

 

 

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

 
16.jūnijā  Vērēmu tautas nama folkloras kopa “Vōrpa” devās uz Rīgu, kur piedalījās Starptautis-

kā folkloras festivāla Baltica 2018  novadu sadziedāšanās pasākumā , svētku gājienā un atklāšanas 
koncertā pie Brīvības pieminekļa. Festivālam skanīgas balsis novēlēja  gan valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, gan kultūras  ministre Dace Melbārde. Festivāla lielkoncerts “Šurp , Jāņa bērni,” bija krāšņs, 
skanēja līgotnes  folkloras kopu, gan kapelu izpildījumā. 

Pacilātā garastāvoklī atgriezāmies mājās, lai  21.jūnijā ar skanīgām dziesmām dotos uz Viļaku, 
kur notiks  festivāla noslēguma pasākums “Sanāciet, Jāņa bērni, no maliņu maliņām”, kas ieskandinās 
Vasaras  Saulgriežus -Līgo svētkus . 

Sagatavoja un fotografēja  S.Strupoviča 

Tiek izmaksāts valsts atbalsts par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem 
 

Tiek veikta 4,4 miljonu eiro atbalsta izmaksāšana laukaugu un dārzkopības produkcijas audzē-

tājiem, kuri nesaņēma kompensācijas par pagājušā gada rudenī plūdos un lietavās cietušajām platībām. 

Par vienu vasarāju ha tiks izmaksāti 8,20 eiro, bet par vienu ha dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu - 50,8 

eiro. 

Maksājums ir kā ienākumu stabilizējošs atbalsts par vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu 

kultūraugu platībām, lauksaimniekiem mazinot daļu no lietavu radītajiem ienākumu zaudējumiem. 

Atbalsts tiek piešķirs, pamatojoties uz pagājušā gada vienotā iesniegumā deklarētajām un ap-

stiprinātajām platībām. Šo atbalstu nepiešķirs par ziemāju platībām un par platībām, par kurām jau ru-

denī tika izmaksāta kompensācija par plūdu un ilgstošu lietavu radītajiem zaudējumiem. 

Informācija no  LAD mājas lapas 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

PASĀKUMI  

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads 

Tāl. 64605902 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novada dienas 2018. 

 

     Rēzeknes novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus, ģimeniskus, 
izzinošām un sportiskām aktivitātēm piesātinātus svētkus – Rēzeknes Novada dienu, kas notiks 21. jū-
lijā Ančupānu ielejā (kartodromā). 
     Rēzeknes Novada dienā, kā parasti, būs plaša pasākumu programma, Amatnieku, mājražotāju, 
saimnieciskās darbības veicēju tirdziņš, kas parasti piesaista lielu svētku dalībnieku interesi.  
Pasākumu programma: 
12.00-14.00  Strītbols 
13.00-15.00  Rēzeknes novada stiprākais lauku vīrs 
15.00-20.00  Piedzīvojumu taka 
14.00            Mājražotāju un amatnieku darinājumu tirdziņš 
15.00-17.00  Garšu svātki “Latgalys cymuss” 
15.30-16.00  Sievu nešana kalnā 
16.00-17.00  Mazuļu rāpošanas sacensības 
18.00-20.00  Orientēšanas labirints 
17.30-18.30  Koncerts “Sovā saimē, sovā nūvodā” 
19.00-03.00 Svētku koncerts 

          19.00 Tautumeitas 
         20.00  Bermudu divstūris 
         21.15  Dakota 
         22.30  Juris Kaukulis un “Jauno Jāņu orķestris” 
         23.45  Latgalīšu reps 
         00.45  The Beatles Tribute 
         01.45  Covers Crew 

Uz visiem pasākumiem Ančupānu ielejā ( kartodromā) ieeja brīva. 


