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     Godātie Vērēmu pagasta ļaudis, Vērēmu pagasta pārvalde sveic Jūs Latvijas Republikas  

proklamēšanas 100.gadadienā!   
Lai katram svētku sajūta sevī, savā ģimenē un mūsu Latvijā! 

 
Aizvadīta pirmā inline hokeja sezona Makašānos 

  

2017.gada rudenī radās iecere paplašināt sporta aktivi-
tāšu klāstu gan novada skolēniem un jauniešiem, gan 
ikvienam iedzīvotājam, iegādājoties brīvā laika skrituļ-
slidas, inline hokeja skrituļslidas, kā arī inline hokeja 
spēlētāju un vārtsarga aprīkojumu. 

Inline aprīkojuma iegāde sekmē Inline hokeja līgas 
izveidi Rēzeknes novadā, kas jau pirmajā sezonā ļāva 
sarīkot vairākus starpnovadu un starptautiskus turnīrus 
ar viesspēlētāju komandu piedalīšanos no Rīgas, 
Olaines un Viļņas. Inline hokeja un skrituļošanas 
aktivitātes ātri ieguva lielu atsaucību gan bērnu, gan 
pieaugušo vidū, veicinot veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu, saliedējot sabiedrību un attīstot 

daudzveidīgu sportisku cilvēku sadarbību. 

Skrituļslidas var izmantot gan pa skolas apkārtnē esošajiem celiņiem, gan jaunizbūvētajā lauku-
mā. Bērnu un jauniešu interese par šādu brīvā laika pavadīšanu ir ļoti liela, tas dod arī iespēju rīkot da-
žādus sadraudzības pasākumus ar citu skolu, citu pagastu un novadu jauniešiem. 

Par iespēju īstenot šo ideju pateicamies „Rēzeknes rajona kopienu partnerībai”, kas deva iespēju 

PROJEKTI  VĒRĒMU  PAGASTĀ 



INFORMĀCIJA   IEDZĪVOTĀJIEM! 

saņemt Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. finan-
sējumu – 6053,40 EUR un Vērēmu pagasta pārvaldei par līdzfi-
nansējumu 672,60 EUR. Inventāru piegādāja SIA “Sports Lukss”. 

Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne 

 

 
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

           Oktobrī pabeigta projekta  “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”, kas tika iesniegts   
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas  2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros,  īstenošana. 
  Projekta  attiecināmās izmaksas  20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir publiskais finansējums   
un  2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  līdzfinansējums. 
 Ir sasniegts projekta mērķis – piln-
veidoti   sociālie un veselību uzlabojošie   
pakalpojumi.  Veselīga dzīvesveida veici-
nāšanas centrā "Dzīvo vesels"   pagasta 
iedzīvotājiem , it īpaši   pusaudžiem, jaun-
iešiem, maznodrošinātajām personām, kā 
arī personām ar kustību traucējumiem, ir 
radīta iespēja pilnvērtīgi un veselīgi pava-
dīt   brīvo laiku.  
 Projekta ietvaros veikta  dzīvokļa   
pārbūve par   trenažieru zāli ar palīgtel-
pām,  izbūvēta uzbrauktuve vides pieeja-
mības nodrošināšanai personām ar kustību 
traucējumiem , uzstādīts  daudzfunkcionā-
lais trenažieris, sols un statīvs ar svaru 
stieni, eliptiskais trenažieris, skrejceliņš un velotrenažieris.  

  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  

Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā un reģistrēšanā 

Rēzeknes novada pašvaldība gatavo saistošos noteikumus (SN) , kas balstīti uz Ministru kabineta 
(MK) 2017.gada 27.jūnija Nr. 384 “Noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu”. Noteikumi paredz visas ciemu un pilsētu individuālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, krājtvertnes un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai sākt reģistrēt 
īpašā pašvaldību datubāzē un tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības. Noteikumi neattieksies 
uz lauku teritorijām, tostarp viensētām, kur nav centralizētās kanalizācijas. Lai attiecīgā decentralizētā 
kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, to īpašnieki par saviem līdzekļiem 
nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram. SN paredzēs mini-
mālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai. Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām 



kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest asenizators, kas šā 
pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies vietējās pašvaldības domē, atbilst pašvaldības saistošajos notei-
kumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un 
nosēdumu pieņemšanu. Minēto līgumu neslēdz, ja konkrētais asenizators vienlaikus ir arī centralizētās 
kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turē-
tājs. 

Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas no-
teikšanu, iekasēšanu un izlietošanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 11.1pantu, ņemot vērā Darba grupas secinājumus un priekšliku-
mus, kā arī Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 14.jūnija 
priekšlikumus, n o l ē m a :  

1. aprēķināt dzīvojamo telpu īres maksu (turpmāk – īres maksa) dzīvojamām telpām Rēzeknes novada 
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem 
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām (turpmāk – dzīvojamās telpas), pēc formulas Īm= P + Am x S, kur: Īm- 
īres maksa; Am- ir īres maksas daļa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kas ir proporcionāla attiecīgās 
izīrētās dzīvojamās telpas platībai un ko nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs) 
atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” un ietver visas izmaksas, kas saistītas ar dzīvojamās 
ēkas (mājas) tehniskā stāvokļa uzturēšanu, sanitāro normu ievērošanu, energoefektivitātes pasākumu 
veikšanu un summas, par ko ir lēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība (ja dzīvojamā māja ir privatizēta) vai 
pašvaldība (ja dzīvojamā māja nav privatizēta, vai dzīvokļi atrodas pašvaldības ēkā); P- īres maksas daļa, ko 
īrnieks maksā pašvaldības iestādei vai pašvaldības kapitālsabiedrībai par dzīvojamās telpas lietošanu 
(dzīvojamās telpas platība reizināta ar īres maksas tarifu); S- dzīvokļa platība (m²). 

2.  Noteikt, ka  šī lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināmā īres maksas daļa (P) ir: 
2.1.  ar 2019.gada 1.janvāri: 

2.1.1. par dzīvojamām telpām renovētās (siltinātās) dzīvojamās mājās – 0,25 eur/m²; 
2.1.2. ar pārējām labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,20 eur/m2; 
2.1.3. par dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,15 eur/m2; 
2.1.4. par dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,10 eur/m2. 

2.2. ar 2020.gada 1.janvāri: 

2.2.1. par dzīvojamām telpām renovētās (siltinātās) dzīvojamās mājās- 0,50 eur/m²; 
2.2.2. par pārējām labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,40 eur/m2; 

2.2.3. par dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,30 eur/m2; 

2.2.4. par dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,20 eur/m2. 

3. Noteikt, ka: 
3.1. renovēta dzīvojamā māja ir paaugstināta komforta ēka, kurai veikta renovācija energoefektivitātes 

paaugstināšanas nolūkā, nodrošināta centrālapkure, ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu 
izvešana; 

3.2. labiekārtota nerenovēta dzīvojamā telpa ir dzīvošanai piemērota telpa (dzīvoklis, atsevišķa istaba 
dzīvoklī, viendzīvokļa dzīvojamā māja, atsevišķa istaba viendzīvokļa dzīvojamā mājā), kas 
nodrošināta ar šādiem pamatpakalpojumiem - centrālapkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens apgādi, 
kanalizācijas pieslēgumu, sadzīves atkritumu izvešanu; 

3.3. dzīvojamā telpa ar daļējām ērtībām ir dzīvošanai piemērota telpa (dzīvoklis, atsevišķa istaba dzīvoklī, 
viendzīvokļa dzīvojamā māja, atsevišķa istaba viendzīvokļa dzīvojamā mājā), kas nodrošināta ar 
šādiem pamatpakalpojumiem - lokālo centrālo vai krāsns apkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens apgādi, 
kanalizācijas pieslēgumu, sadzīves atkritumu izvešanu; 

3.4. dzīvojamā telpa bez ērtībām ir dzīvošanai piemērota telpa (dzīvoklis, atsevišķa istaba dzīvoklī, 
viendzīvokļa dzīvojamā māja, atsevišķa istaba viendzīvokļa dzīvojamā mājā), kas nodrošināta ar 
šādiem pamatpakalpojumiem - krāsns apkuri, aukstā ūdens apgādi ārpus dzīvojamās telpas, 
kanalizāciju ārpus dzīvojamās telpas un sadzīves atkritumu savākšanu; 

3.5. līgumu par dzīvojamo telpu īri, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes lēmumu, slēdz uz noteiktu 
laiku, kas nav garāks par 12 mēnešiem, un īres maksu (Īm) vai īres maksas daļu (P) iekasē tā pagasta 
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       pārvalde vai cita pašvaldības iestāde, kuras grāmatvedības uzskaitē atrodas dzīvoklis, kā arī pašvaldības 
kapitālsabiedrības (iekasē Īm) un izlieto Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā neizīrētā dzīvojamā fonda 
remontam; 

3.6. īres maksa 2019.gadā saglabājama apmērā, kas ir spēkā šī lēmuma spēkā stāšanās dienā, tiem dzīvojamo telpu 
īrniekiem, kuri neietilpst īrnieku kategorijā, kurai pašvaldībai ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un kuri līdz 2018.gada 31.decembrim ir iesnieguši rakstisku pietei-
kumu pašvaldībai par īrētās dzīvojamās telpas atsavināšanu, bet no 2020.gada 1.janvāra īres maksu nemaksā, ja 
īrnieki līdz 2019.gada 31.decembrim ir noslēguši līgumu, t.sk. uz nomaksu, ar pašvaldību par dzīvojamās telpas 
atsavināšanu;  

3.7. īres maksa dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri neietilpst īrnieku kategorijā, kurā pašvaldībai ir pienākums normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un kuri nav noslēguši dzīvojamās telpas atsa-
vināšanas līgumu līdz 2019.gada 31.decembrim, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, īres maksa tiek aprēķināta šī lēmuma 
2.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā un papildus tiek veikts pārrēķins par 2019.gadu atbilstoši šī lēmuma 
2.1.apakšpunktā noteiktajam īres maksas apmēram; 

3.8. īres maksa īrniekiem, kuriem dzīvojamās telpas izīrētas atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” nosacījumiem, 2019.gadā un turpmāk tiek aprēķināta un iekasēta no šī lēmuma 2.1.apakšpunktā 
noteiktā apmēra; 

3.9. atsavināšanai nenodod dzīvojamās telpas, kuru atsavināšana aizliegta ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai kuri 
nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai; 

3.10. papildus īres maksai maksājami arī citi maksājumi, kas paredzēti likumā “Par dzīvojamo telpu īri”, kā arī citos 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

       No 2019.gada 1.janvāra  pagasta iedzīvotājiem, kuri  izīrē pašvaldības dzīvokļus, ir jāierodas Vērēmu pagas-
ta pārvaldē un jāpārslēdz dzīvokļu īres līgumi. 

 

 

 

 

 

PASĀKUMI 


