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Verēmu pamatskolā augusta mēnesī tika uzsāk-
ti renovācija darbi. Projekts atbalstīts Latvijas 
Republikas valsts budžeta programmas Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā 
projektu konkursa „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” 
ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-
15.3/68 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi -  samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
paaugstināt ēkas energoefektivitāti , izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus - tiek īstenotas  aktivi-
tātes: ārsienu , cokola, jumta pārseguma siltināšana , durvju nomaiņa un apkures sistēmas rekonstrukci-
ja . Verēmu pamatskolas  audzēkņus, pedagogus un pagasta iedzīvotājus priecē ne tikai   saules krāsas 
fasāde, bet arī patīkams mikroklimats  skolas ēkā . 
Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veic SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus 
izpilda  SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”. 
Projekta attiecināmās izmaksas  273 310 EUR , KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finan-
sējums – 150 990 EUR. 

Darbus plānots beigt novembrī. 

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests  
Šajā gadā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi divus Vērē-

mu pagasta pārvaldes projektus, kas tika iesniegti  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.  

Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000039 „Siltumapgādes sakārtoša-
na Vērēmu Tautas namā ” īstenošanas rezultātā, pateicoties komunālās 
saimniecības darbinieku profesionalitātei un apzinīgajam darbam, pašu 
spēkiem tika nomainīti radiatori, uzstādīts granulu apkures katls un 
22.oktobrī Tautas nama telpās ieplūda ilgi gaidītais siltums . Īpaši jāpa-
teicas Jura Čačis  zināšanām  un  prasmīgajām  rokām.  Pašdarbības ko-
lektīvi  un pagasta iedzīvotāji  Latvijas dzimšanas dienu varēs svinēt sil-
tās un mājīgās  Vērēmu Tautas nama telpās. Projekta attiecināmā izmak-
sas ir 8573,20 euro, no kurām 7715,87 euro ir ES finansējums un 857,33 

euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. 
Oktobrī tika uzsākti  projektā Nr.14-01-LL23-L413101-000003 „ Pensionāru dienas centra 

„Sondori” izveide ”  plānotie darbi. Projekta mērķis ir izveidot dienas centru Vērēmu pagasta seni-
oriem, sniedzot iespēju bagātināt sociālo dzīvi, iesaistoties pasākumos atbilstoši veselības stāvoklim un 



fiziskajām spējām. Dienas centrā ikviens Vērēmu pagastā dzīvojošais 
pensionārs varēs iesaistīties kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēša-
nas, sadzīves jautājumu risināšanas aktivitātēs. Lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi, tika veiktas un tiek plānotas sekojošas darbības: 1) izraudzīts paš-
valdībai piederošs neizīrēts dzīvoklis J.Zvīdra ielā 32-5, Sondoros, ar ko-
pējo platību 34,05 kvm, kurā par pagasta līdzekļiem jau ir nomainīti  logi, 
santehnika , izmūrēta krāsns- plīts; 2) ir izstrādāta objekta vienkāršotās 
rekonstrukcijas un renovācijas  dokumentācija; 3) ir veikts cenu salīdzinā-
jums  būvmateriālu un mēbeļu iegādei; 4)  sagatavoti un  noslēgti līgumi 
ar piegādātājiem; 5)par projektā piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādā-
ties būvmateriālus  griestu, sienu, 
grīdu, elektroinstalācijas remontam, 
nomainīt durvis un iegādāties mēbe-
les- stūra dīvānu-gultu, 4 pufus, vir-

tuves pusdienu galdu ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņu, pie 
sienas novietojamu plauktu, divus sienas skapīšus un priekšnama 
iekārtu ; 6) remontdarbi tiks veikti par pagasta pārvaldes līdzek-
ļiem, piesaistot pašus seniorus un  iedzīvotāju  brīvprātīgo darbu. 
Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 
2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta 
pārvaldes līdzfinansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz 
2015.gada 1.jūnijam 

 

 

 

 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā  
 Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ir pabeigti jūnijā uzsāktā  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras at-
tīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdar-
bi  , kurus veica SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību 
projektā nodrošināja SIA „Akorda”, tehnisko pro-
jektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA 
„ITBB”.  

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums 
ir  85% - 178 707,65  EUR;  pagasta pārvaldes fi-
nansējums ir 15% - 31 536,64 EUR. 

 Projekta ietvaros ir ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti  kanalizācijas tīkli un ūdensvads , 
uzstādīta  ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. 
Līdz 4. novembrim objekts ir jānodod ekspluatācijā.  
 Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, būvnieku un pagasta darbinieku ieguldītajam dar-
bam Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams  
kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais  ūdens un tiks  nodrošinātas  vides aizsardzības prasības.  
 

Sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne 



Projekts “Mūzika vieno” 
Verēmu pamatskolas skolēnu pašpārvalde piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pār-

valdes konkursā par finansējumu piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei , kas tika izsludināts 
2014.g.maijā. 

Par piešķirto finansējumu projektā ,, Mūzika vieno’’ ietvaros tika iegādāti: elektriskie ģitāru pa-
stiprinātāji, basģitāras pastiprinātāji, radio mikrofoni, nošu pultis, adapteri, ģitāru statīvi. 

Šis aprīkojums lieliski noderēs dažādu svētku un pasākumu organizēšanai skolā visa gada garumā, 
kā arī vokāli-instrumentālā ansambļa darbam. 

Sagatavoja  Marina Šarigina 

JAUNĀKAIS  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

Par vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietošanu  

   Vērēmu pagasta pārvaldei pienākas  finansējums no dabas resursu nodokļa, kuru izlietos  seko-
jošiem pasākumiem: 
Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteiku-
mu izstrādes ap-
maksai, kuru vei-
ca Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku 
veselības un vi-
des zinātniskais 
institūts „BIOR” 
un pašvaldības 
pludmales Vec-
borisovā labie-
kārtošanai, kur 

jau veikti ierīkošanas zemes darbi: novākti krūmi, izlīdzināts 
ezera krasts, pievesta un izlīdzināta smilts, pludmale no pie-
braucamā ceļa norobežota ar lieliem laukakmeņiem. Vasaras sākumā peldvieta tiks norobežota ar  bo-
jām, tiks uzstādīti soliņi, pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, kā arī tiks izvietotas navigācijas zīmes.  

 
Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts 

  
      Vērēmu pagasta pārvalde pavasarī  lūdza Rēzeknes novada pašval-
dības Ceļu fondu padomei piešķirt papildus naudu no centralizētā ceļu 
f o n d a  l ī d z e k ļ i e m 
J.Zvīdra ielas asfaltbeto-
na  seguma remontam 
pēc izstrādātās tāmes. 
Rēzeknes novada paš-
valdības Ceļu fondu pa-
dome piešķīra 50821,22 
EUR J.Zvīdra ielas segu-
ma remontam. Vērēmu 
pagasta pārvalde veica 
iepirkumu, kur piedalījās 
un uzvarēja SIA būvfir-
ma “Ceļi un tilti”, ar ku-
ru arī tika noslēgts lī-

gums. Darbi pie J.Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonta tuvojas noslēgumam. 
Fotografēja un sagatavoja L.Melne, S.Strupoviča 

Pludmale pēc paveiktajiem darbiem rudenī 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

Pretī krāšņajam rudenim..... 
Miķeļdienas ietvaros pagasta seniori devās rudenīgā ekskur-
sijā pa Latgali. Rīts bija lietains, bet tas ekskursantu omu ne-
ietekmēja un devāmies ceļā. Pirmā apskates vieta bija Kristus 
Karaļa kalns (Aglonas novads). Iepazināmies (neklātienē) ar 
tā autoru, apskatījām šogad uzstādītās skulptūras un devā-
mies tālāk apskatīt arī Aglonas Maizes muzeju. Lai gan visi 
zinājām, kā maizīte nonāk līdz mūsu galdam, bijām sajūsmā 
par redzēto un dzirdēto. Baudījām zāļu tēju un ne tikai to, 
degustējām arī muzeja eksponēto “šmakouceņu”. Tālākajam 
braucienam- 
„ceļamaizei”, ik-
viens varēja iegā-

dāties pa smaržīgam maizes kukulītim. Pēc Aglonas maizes 
muzeja apmeklējuma, saulīte jau dāsni dāvāja savus rudenī-
gos starus. Braucot minējām mīklas, stāstījām joku stāstus 
un laiks pagāja nemanot. Apciemojām arī kādu Krāslavas 
novada zemnieku saimniecību, kura nodarbojas  ar strausu, 
pērļu vistu, kazu, nutriju u.c. dzīvnieku audzēšanu (mini 
zoodārzs “Viesturi”). Saimnieks vēlīgi, ar humoru izrādīja 
mums savu saimniecību un vēlot saimniekam vienmēr opti-
mistisku noskaņojumu un darba sparu devāmies uz Dagdas 
Zivju muzeju. Muzejs un tā teritorija izveidots , apgūstot 
Eiropas projektus. Iepazināmies ar mūsu ezeru saldūdens zivīm, apskatījām tās ekspozīcijās. 

Pie Ežezera ieturējām Miķeļdienas maltīti un baudot saulaino rudens pēcpusdienu, devāmies mā-
jup. 

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

PASĀKUMI 

 

10.novembrī plkst.13.00  -  Mārtiņdienas pēcpusdiena pagasta senioriem. Izklaides brīvā dabā  

                                            ( nūjošana) un sildīšanās pie tējas tases. 

 

Valsts svētku koncerts 

“Kas dimdēja, kas rībēja” 

( Latvijas karogam-735) 

18.novembrī plkst.14.00 Vērēmu TN 

 
       Ik rudeņus Rožukroņa mēnesī oktobrī Vērēmu pagasta kap-
sētās notiek aizlūgumi par mirušajām dvēselītēm . Pagasta pār-
valde pateicas folkloras kopas Vorpa dalībniekiem 
(vad.S.Strupoviča), jauktā kora dziedātājām (vad.S.Pavlovska) 
par organizētajiem atceres brīžiem, un pagasta iedzīvotājiem par 
sakoptiem kapiem.  

 

 

Fotografēja  un sagatavoja S.Strupoviča 


