
 
 

2014.gada 

jūnijs 
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 

PAR  ŪDENSSAIMNIECĪBAS  PROJEKTU  IUGULOVAS  CIEMĀ 

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā 

  

 2013.gada 29.augustā Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja 
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aăentūru  par Eiropas Savienības fonda projekta īste-
nošanu un  Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešėiršanu projektam 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112  „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pa-
gasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka, ūdens atdzelžoša-
nas stacija, notekūdeĦu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkĦu stacijas un izbūvēti ūdensapgā-
des un kanalizācijas  tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai  un Iugu-
lovas ciema  iedzīvotājiem   būs  pieejams  kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais  ūdens 
un tiks  nodrošinātas  vides aizsardzības prasības. 
 Jūnijā Iugulovas ciemā ir uzsākti būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību 
projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina 
SIA „ITBB”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim. 

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansē-
jums ir  85% - 195 622,25  EUR;  pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.  
 
   

Projekta vadītāja Laimdota Melne 

 

Vērēmu pagasta iedzīvotāji! 

 

     Lai Līgo dienas saules siltums un tu-
vāko mīlestība atnes jaunus svētkus! 

    Lai JāĦu nakts burvība un rīta rasas 
dzestrums iedvesmo turpmākajiem dar-
biem! 

 

Vērēmu pagasta pārvaldes vārdā 
V.Bistrovs 

 



INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

 



 

 

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

A ols 

byus? 

Ātrāk uz 
balli... 

LUSTEIGU  LEIGOŠONU  vielej deju kūpa KŪZULS ! 

Voi labi 

izverūs? 

Es mei-

tiĦa kai 
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Tai aizīt 
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gūdeiba 

Vest vai 
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Joņu naktī, 
meitiņ, 

sorgoj sovu 
puču 

vainadzeņu 

Meitas, 
nasmīdinojit 

Lobōk 
byutu sātā 

guliejs... 
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atīs..? 
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šašliku... 
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Teirīs 
mīzeits... 

Ui,makans 
i lobs... 

A maņ iz 
dorbu…. Byutu lobok 

dzārusi... 
Ar ar sovu 
veireņu, reizē, 
reizē... 

Vysa loba 
joņuzo-
le...leigū 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 
S.Strupoviča. 

PASĀKUMI 
 

21.jūnijā  plkst.20.00  VASARAS SAULGRIEŽU IELĪGOŠANA brīvdabas 
estrādē. Sumināsim pagasta JāĦus. ”GroziĦš” ar cienastu var būt pašu sarū-

pēts, bet alu un sieru “uzsauc” pagasta pārvaldes JāĦi. 

23.jūnijā plkst.22.00 brīvdabas estrādē ugunskura iedegšana un  

nakts diskotēka. 

 

Foto no Vasarassvētku koncerta Rozentovas baznīcā 

                                                                 Foto no MāmiĦdienas pasākuma 

As bej pui-
ka,man bej 
vara... 

Trīs meitiņas mani 
vilka smalkajos 

krūmiņos... 

Saulainus Līgo-
svētkus! 

Sieru , 
sieru Jāņa 
māte... 

Cik klusa 
nakts…. 

Lai balstiņa 

tālu skan…. 

Līgo, Jānīti, līgo! 


