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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests  
Tuvojas noslēgumam pensionāru dienas centra „Sondori” izveide.  

Augusta beigās  LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde  atbalstīja Vērēmu 
pagasta pārvaldes projektu „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ”  , kas tika iesniegts  Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietva-
ros.  

Ir pabeigti plānotie remontdarbi, kurus veica komunālās saimniecības darbinieki. Avārijas stā-
voklī bijušais dzīvoklis ir pārtapis par skaistu, gaišu, mājīgu telpu, kurā pagasta seniori varēs sanākt 
kopā un realizēt kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas u.c. 
aktivitātes. Par projektā piešķirtajiem līdzekļiem ir iegādātas mēbeles - 4 pufi, virtuves pusdienu galds 
ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņš, pie sienas novietojams plaukts, divi sienas skapīši un priekšnama 
iekārta. 

 Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 
305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Centra atvēršanas pasākums paredzēts Jurģos.  

 

 

Mīļās sievietes! 

     Sieviete pasaules atslēga, 
pasaules mīkla un noslē-
pums. Vienmēr. 

  Lai pavasaris atnes Jums 
daudz smaidu, siltuma un 
labestības! 

 

Vērēmu pagasta pārvaldes 
vadītājs V.Bistrovs 

 

Дорогие женщины! 

     Пусть первый подснежник 
подарит Вам нежность и 
весеннее солнце подарит тепло,  
мартовский ветер подарит  

надежду, и счастье, и радость, и 
только добро!  

Руководитель  Веремского  

волостного управления 

В. Быстров 

Pagājušajā gadā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 
par Vērēmu pagasta pārvaldei piešķirtajiem vides aizsardzības fonda līdzekļiem izstrādāja Adamovas 
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus. Uz tiem pamatojoties februārī Lauku atbalsta die-
nestā tika iesniegts projekts  „Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas eze-
rā” valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projektā 
plānots Adamovas ezerā ielaist 19900 gabalus zandarta mazuļu.  

Vērēmu pagasta projektu vadītāja 
Laimdota Melne 



INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM 

Precizēta un papildināta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība 
       Lai uzlabotu suņu, kaķu un mājas sesku reģistrēšanu mājas (istabas) dzīvnieku vienotās informāci-
jas sistēmā, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs, valdības otrdien, 24.februārī, apstiprināja grozīju-
mus mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtībā. Grozījumi precizē, kā jānodrošina mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācija un jāsniedz informācija par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku, izmantojot 
valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī noteic lielākas pilnvaras pašvaldībai 
un jaunus pienākumus dzīvnieku īpašniekiem. 

Līdz šim noteikumi "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" paredzēja, ka visiem suņiem, 
ir jāimplantē mikroshēma un dzīvnieks jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā līdz 
2016.gada 1.jūlijam. Grozījumi noteikumos paredz, ka vietējā pašvaldība ar saviem saistošajiem notei-
kumiem var noteikt agrāku termiņu suņu reģistrēšanai mājas (istabas) dzīvnieku vienotās informācijas 
sistēmā. Suņus, kuri piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts, jau reģistrē datubāzē no 
2012.gada 1.jūlija.   

Noteikumi arī papildināti ar nosacījumu, ka no 2015.gada 1.jūlija dzīvnieku īpašnieks suņa atsa-
vināšanas (pārdošanas, atdošanas) gadījumā nodrošina, ka sunim ir implantēta mikroshēma un tas re-
ģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda, izņemot suni, kas tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs.  

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvi-

jas Vēstnesis”. 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija 

IFORMĀCIJA  PIENSAIMNIEKIEM 

Apstiprina ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē 
Otrdien, 17. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) saga-
tavoto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas 
atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē. Noteikumu projekta mērķis ir 
noteikt kārtību šī atbalsta mērķtiecīgai piešķiršanai Latvijas piena ražotā-
jiem, nosakot objektīvus kritērijus un ņemot vērā embargo ietekmi uz kon-
krētiem ražotājiem 
Atbalstu aprēķinās un izmaksās Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz 
LDC rīcībā esošajiem datiem. Tā kā ražotājiem uz atbalstu nebūs jāpiesa-
kās, lai Lauku atbalsts dienests varētu veikt atbalsta izmaksu, ir noteikta 

prasība, ka ražotājam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā. 
Jau ziņots, ka Eiropas Komisija piešķīra pagaidu ārkārtas atbalstu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 

piena ražotājiem kopumā 28,7 miljonu eiro apmērā, no kuriem Latvijai iedalīti 7,7 miljoni eiro, lai re-
aģētu uz Krievijas importa embargo radītajiem tirgus traucējumiem, būtiski samazinoties piena iepir-
kuma cenām. Tā iemesla dēļ piena ražotājiem visās trīs Baltijas valstīs veidojās likviditātes problēmas. 
Saskaņā ar noteikumu projektu atbalstu par laikā no 2014. gada augusta līdz oktobrim pārstrādei piegā-
dātiem piena apjomiem piešķirs ražotājiem, kuriem uz 2015. gada 1. janvāri bija piena piegādes kvota 
un reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem. 

Nosacījumi atbalsta piešķiršanai tika saskaņoti ar Latvijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizā-
cijām. 

Atbalsta piešķiršanas kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstne-
sis” mājaslapā www.vestnesis.lv.  

Informācijas avots: Zemkopības ministrija 



Ir pagājuši jau 3 gadi kopš  dibināts Jauniešu centrs Vērēmu pagastā. Varētu teikt, ka 2014.gads  
pagasta jauniešiem bija izaicinājuma gads, jo tika radīta aktīva un radoša sadraudzība ar citu pagastu 
jauniešiem,  Ozolaines, Ozolmuižas, Bērzgales u.c.  Šī sadarbība tika veicināta, gan sportisko aktivitā-

šu ietvaros, gan kultūras un izklaides 
pasākumu ietvaros. 
Esam paši organizējuši dažādus pasāku-
mus, piemēram, Valentīndienas un Sie-
viešu dienas pasākums, Back to school, 
Haloween party un Disco Balle. Lai vei-
cinātu jauniešu savstarpējo komunikāci-
ju un draudzību, esam rīkojuši sadrau-
dzības biljarda turnīru Jauniešu centra 
telpās ar Ozolaines pagasta jauniešiem. 
Protams, vislielākais pasākumu un akti-
vitāšu īpatsvars ir vasarā, kad mēs paši 
rīkojam un piedalāmies citu pagastu 
jauniešu organizētajos sportisko aktivi-
tāšu pasākumos. Pateicoties pagasta pār-
valdes atbalstam un jauniešu iniciatīvai, 

pagastā ir futbola komanda, kura godam pārstāv gan pagasta vārdu, gan ieņem godalgotas vietas, 
2015.g. janvārī mūsu futbolisti ieņēma 3.vietu Telpu futbola sacensībās, kas notika Dekšārēs. 

Lai vasaru padarītu sportiski aktīvu un radošu, tika īstenoti iniciatīvu projekti - “Z.O.S. olimpis-
kās spēles” Vērēmos, kurās piedalījās  60 vietējie, Ozolaines, Ozolmuižas, Ilzeskalna, Rēzeknes pilsē-
tas jaunieši. Šajās sacensībās tika pielietota oriģināla un nestandarta pieeja dažādiem sporta veidiem, 
kuros jaunieši varēja izpausties gan individuāli, gan komandā. Otrs projekts bija nometne “Kū trokuok, 
tū lobuok”, kurā tika apgūtas orientēšanās prasmes, šaušanas iemaņas un radošuma izpausme foto kon-
kursā. 

Šie pasākumi nenotiku bez mūsu pagasta aktīvāko jaunieši iniciatīvas. Tas ir jauniešu pulciņš, 
kuriem ir līdera dotības, radošas 
idejas un komandas gars, kuri 
prot piesaistīt citus jauniešus 
Jauniešu centra aktivitātēs, iz-
braukuma pasākumos un sacen-
sībās. Ikdienā tiek spēlētas gal-
da spēles, biljards, darbojas ra-
došā darbnīca (rotu un rotājumu 
darināšana, darbs ar papīru, šū-
šana utt.), kuru apmeklē arī pa-
gasta juniori. 

2015.gadā vēlētos veici-
nāt vēl ciešāku sadarbību un 
sadraudzību ar citiem pagastu 
jauniešiem, kā arī turpināsim 
organizēt gan Jauniešu centrā, 
gan pagastā kultūras un sporta 
pasākumus. Priecāsimies par 
katru aktīvu un darboties gribo-
šu jaunieti, kurš izrādīs interesi par Jauniešu centra un jaunatnes dzīvi. 

Sekot mums var sociālajos tīklos www.draugiem.lv – Vērēmu pagasta jauniešu centrs! 

Jaunatnes lietu speciāliste Agita Gutāne. 

VĒRĒMU PAGASTA JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 2014.GADĀ 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

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

ZIVTIŅ LABĀ ZELTA....(Zemledus makšķerēšanas sacensības) 

Jau trešo gadu pagastā tika organizētas zemledus makšķerēšanas sacensības. 
Šogad tās notika uz Šķeņevas ezera un piedalījās 14 copmaņi. Mastā tika uz-
vilkts karogs un pēc noteikta signāla (raķetes) sākās sacensības. Plkst.12.00 
makšķernieki devās krastā, kur viņus līdzjutēji sagaidīja ar karstu tēju, uz 
ugunskura ceptām desiņām un pīrādziņiem. Tika svērti lomi un apkopoti sa-
censību rezultāti. 
I vieta- Jānis Masaļskis ( 1,376 kg ), II vieta-Nikolajs Čistjakovs (0,506 kg) 
III vieta-Nikolajs Smirnovs (0,505 kg) saņēma medaļas un 
diplomus. 
Sacensību sākumā tika izsludināts konkurss „Zelta zivti-

ņa”. Ar asprātīgu izdomu šo jautājumu atrisināja Vladimers Glušņovs, sacensību 
tiesnesim pasniedzot kaltētu buti (attēlā). Balvu Lielākā zivs (0,099kg) ieguva Pē-
teris Grigorjevs. Līdzjutēju balvu pasniedza Jānim Pavlovičam, kurš  jau otro gadu 
ir aktīvs šo sacensību dalībnieks. Dalībnieki izteica priekšlikumu nākamgad sacensties ar kādu no no-
vada pašvaldībām. 

                                                                      Ceļā uz pavasari... 
Pagasta TN vidējās paaudzes deju kolektīvs KŪZULS aktīvi gatavojas Rēzeknes novada, pilsētas 

un Viļānu novada deju kolektīvu skatei, kura notiks šī gada 8.martā Rēzeknes pilsētas KN. Vēlēsim 
veiksi un izdošanos!                                                 

9.martā plkst.11.00 pagasta senioru klubiņš  atzīmēs Pavasara svētkus. Pasākums notiks Jaunie-
šu centra telpās. Līdzi ņemt „groziņus” labam garastāvoklim, padomus , ieteikumus pavasara darbu 
organizēšanai, u.c.               

Ir gavēņa laiks un  jau vairākus gadus pēc kārtas  Fr.Trasuna  muzejs ” Kolnasāta” aicina folklo-
ras kopas uz garīgo dziedājumu pēcpusdienu. Arī mūsu pagasta Tautas nama folkloras kopa VORPA  
14.martā dosies uz šo pasākumu , lai būtu kopā ar dziesmu draugiem, baudītu tradicionālo KOLNA-
SĀTAS gavēņa ēdienu –murcovku.      

19.marts latviešu kalendārā ir Jāzepa diena. Gavēņa laikā tā ir vienīgā diena, kad senlatvieši svinē-
juši dažādus godus, lustējušies. Folkloras kopa VORPA ar programmu „Lobs bej puika...” dosies uz 
Mežvidu KN. 

Sagatavoja    un fotografēja  S.Strupoviča 

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

Mīlestības svētki Jaunatnes centrā 

  Jau trešo gadu Valentīdienas pasākums tiek rīkots gan kā mīlestī-
bas diena, gan kā jaunatnes centra dzimšanas diena. 
Šogad tika rīkoti divi Valentīndienas pasākumi. Viens no tiem 
tika organizēts 13.februārī jaunākajiem Jaunatnes centra aktīvis-
tiem - junioriem. Tika spēlētas dažādas spēles, organizēts oriģi-
nāls foto stūrītis, kur bērni ar prieku fotografējās. 

14.februārī tika svinēta “Mīlestības diena” kuplā jauniešu pulkā. 
Viens no svarīgākajiem pasākuma notikumiem bija Pateicības 
raksta pasniegšana aktīvākajai pagasta jaunietei Daigai Urtānei  
par ieguldīto laiku un darbu Jauniešu centra dzīvē. Vakara gaitā ar 

jaukām dziesmām ģitāras pavadībā priecēja Valdis, ar kuru kopā mēs varējām dziedāt skaistas un labi 
pazīstamas dziesmas. Vakara gaitā arī darbojas foto stūrītis, kur varēja iegūt skaistus foto atmiņai. 

Paldies visiem jauniešiem, kas palīdzēja organizēt un izrotāt telpu Valentīndienas pasākumam. 

Jaunatnes lietu speciāliste Agita Gutāne 


