
 

 
2014.gada 

septembris 
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 

NOMETŅU PROJEKTA  “KŪ TROKUOK, TŪ LOBUOK”  REALIZĀCIJA  
VĒRĒMU PAGASTĀ 

Aktīvās atpūtas nometne vasarā ir lieliska 
iespēja jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
iegūt jaunas zināšanas un attīstīt komunikāciju 
prasmes. Tieši tāda iespēja bija Vērēmu pagasta 
aktīvākajiem jauniešiem, piedaloties vasaras no-
metnē „Kū trokuok, tū lobuok”, kura tika noorga-
nizēta pateicoties Rēzeknes novada domes atbal-
stam. 

 Jaunieši nometnē pavadīja trīs dienas no 
28. līdz 30. jūlijam, dzīvojot viesu mājā 
„Azarkrosti”, kura atrodas pie Adamovas ezera. 
Nometnē piedalījās 15 Vērēmu pagasta aktīvākie 
jaunieši. Triju dienu laikā jaunieši ne tikai sporto-
ja, bet arī radoši izpaudās, spēlējot dažādas salie-
dēšanās un iepazīšanās spēles. Visvairāk jauniešus 
ieinteresēja fotokonkurss, kura tēma bija attiecīgi 

nometnes nosaukumam – „Kū trokuok, tū lobuok”. 
Šo trīs dienu laikā jaunieši izbaudīja dažā-

dus ekstrēmos sporta veidus un ieguva jaunas zi-
nāšanas - orientēšanos mežā. Tieši orientēšanās 
sacensības bija vislielākais pārbaudījums jaunie-
šiem, jo vajadzēja pielietot iepriekš iegūtas zināša-
nas, kā arī izturēt vasaras karsto svelmi. Nometnes 
dalībnieki apguva arī šaušanas prasmes ar dažāda 
veida ieročiem, šīs iemaņas viņi pārbaudīja Jana-
poles mežā -  šautuvē. Kā arī noslēguma ekstrēmā-
kais pārbaudījums bija peintbols, kurš sagādāja ne 
tikai prieku, bet arī dažus zilumus J. Neskatoties 
uz to nometnes dalībnieki bija gandarīti par labi 
pavadīto laiku un iegūtajām zināšanām. Protams, 
visi nometnes dalībnieki  cer šādu piedzīvojumu 
atkārtot arī nākošgad! 

Sagatavoja  un fotografēja  A.Andžāne 

    Laikā, kad savā ziedēšanas krāšņumā, sa-
cenšas gladiolas, dālijas un asteres, mēs visi 
kopā sākam jauno mācību gadu! 
   Lai skolotājiem ir daudz radošu ieceru un 
nerimstošs spars tās īstenot! Lai skolēni ar 
aizrautību apgūst jaunas zināšanas un vecā-
kiem ir gandarījums par bērnu sasniegu-
miem! 
   Veiksmi un panākumus jaunajā 
2014./2015. mācību gadā!    

Vērēmu pagasta pārvalde 



2013. gada 08. oktobrī biedrība „Vienota 
Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi 
izvērtēšanai iesniedza projekta „Esi aktīvs! Spor-
to!” iesniegumu ELFLA atklātā projektu ie-

sniegumu konkursa pasākumam „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-

nas teritorijā". 

Projekta „Esi aktīvs! Sporto!” iesnie-
gums izvērtēšanai tika iesniegts biedrības 
„Rēzeknes rajona kopienu partnerība" Attīstības 
stratēģijas rīcībā "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" ar kopēju 
summu 11355,18 EUR.  Projekta kopējo izmak-
su priekšfinansēšanas avoti: Vērēmu  pagasta 
pārvalde – 1135,52 EUR, pieprasītais publiskais 
finansējums no ELFLA – 10219,66 EUR. 

 Projekta „Esi aktīvs! Sporto!” ietvaros 
tika iegādātas mūsdienīgas sporta laukuma iekār-
tas:  handbola vārti ar tīklu, basketbola statnes 
ar vairogu, grozu un tīklu, baļķis, volejbola stat-
nes ar tīklu, rokgājējs ar brusām un zviedru sie-
nu bērniem, pievilkšanās stienis pieaugušajiem, 
līdzsvara dēlis Čūska, lielā liāna, vingrošanas 
komplekss, vienāda augstuma brusas. Sporta lau-
kuma iekārtas  uzstādīja SIA KSIL Baltic Vērēmu 
pamatskolas teritorijā, jo,  pirmkārt, iepriekš Vē-
rēmu pagasta vienīgais Vērēmu pamatskolas teri-
torijā esošais sporta laukums ietvēra sevī tik vien 
kā nožogotu teritoriju, kurā atradās novecojuši 
futbola vārti, basketbola grozs un volejbola stat-
ne. Otrkārt, nebija jāiegulda līdzekļi sporta lau-

kuma pamata izveidei, kā arī nožogojuma izbū-
vei, lai spēles laikā bumba nepamestu laukumu 
un netrāpītu garāmgājējiem vai neizripotu uz ie-
las braucamās daļas.  

Projekta „Esi aktīvs! Sporto!” mērķis - no-
drošināt Vērēmu pagasta iedzīvotājus ar pulcēša-
nās vietu,  kas ir atvērta visiem  pagasta un tās 
apkārtnes iedzīvotājiem, kuri vēlas apciemot Son-
doru ciematu un kopā ar tur dzīvojošajiem iedzī-
votājiem brīvajā laikā sportot un mēroties veiklībā 
un izturībā – ir sasniegts.  Rezultātā tiešie labuma 
ieguvēji ir gan vietējo iedzīvotāju mājas, gan sko-
las, gan PII bērni. 

Biedrība „Vienota Ģimene” aicina Vērēmu 
pagasta iedzīvotājus un ciemiņus aktīvi, interesanti 
un aizraujoši pavadīt lietderīgi brīvo laiku svaigā 
gaisā, attīstīt fiziskās un sociālās prasmes, mērķtie-
cīgi nodarboties ar dažādiem komandu sporta vei-
diem - futbolu, basketbolu, volejbolu - un fiziskām 
aktivitātēm individuāli  - rāpšanās, pievilkšanās, 
līdzsvara turēšana. 

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu 
pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā 
Vērēmu  pagasta pārvaldes kolektīvam, Vērēmu 
pamatskolas vadītājai Jevģēnijai Paurai, biedrī-
bas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” koor-
dinatorei Inetai Brizgai, 

 

Biedrības „Vienota Ģimene” 

valdes locekle Natālija Bernāne 

 

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

Lai 2015. gadā saņemtu platī-
bu maksājumus pilnā apmērā, 
būs jāievēro zaļināšanas prasī-
bas. Šīs prasības attiecas uz 
lauksaimniekiem, kuri ap-
saimnieko vairāk nekā 10 ha 
aramzemes. Lai informētu par 

gaidāmajām izmaiņām atbalsta saņemšanas nosa-
cījumos Lauku atbalsta dienests šiem lauksaim-
niekiem ir izsūtījis informatīvas vēstules. 

Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs 
no divām galvenajām daļām – Vienotā platību 

maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb 
zaļināšanu. 

2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievē-
ro zaļināšana, kas sastāv no: 

-kultūraugu dažādošanas; 

-ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveido-
šanas un/vai uzturēšanas; 

-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās 
pļavas un ganības) saglabāšanas. 

Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ Lauku atbalsta 

REALIZĒTS  PROJEKTS  “ESI  AKTĪVS! SPORTO!” 



INFORMĀCIJA  PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM  PAR  ADAMOVAS EZERA  
AIZSARDZĪBU  UN  IZMANTOŠANU 

       
2014.gada 
20.augustā 
Vērēmu pa-
gasta Jau-
niešu atpū-
tas centrā 
notika sēde, 
uz kuru bija 
uzaicināti 

zemes, zem Adamovas ezera ūdens īpašnieki. Vē-
rēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs BIS-
TROVS  iepazīstināja sēdes dalībniekus ar Rēzek-
nes novada domes TERITORIJAS  ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS,TAUTSAIMNIECĪBAS, VIDES 
UN  INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU PA-
STĀVĪGĀS KOMITEJAS 2014.gada 24.jūlija sē-
des Nr. 18 protokola izrakstu „Par Adamovas  eze-
ra aizsardzību un izmantošanu”, kurā noteikts Vē-
rēmu pagasta  pārvaldes vadītājam V.Bistrovam 
uzaicināt iedzīvotājus un sniegt informāciju par 
ūdens motociklu iebraukšanu Adamovas ezerā.  
Rēzeknes novada pašvaldībai Adamovas ezerā 
pieder  59,5 ha  zemes zem ūdeņiem.  Tuvākajā 
laikā Adamovas ezera peldvieta tiks norobežota ar  
bojām, kur nedrīkstēs braukt ar  motorlīdzekļiem, 
kā arī peldvietā tiks uzstādīta  motorizēto  brau-
camlīdzekļu izmantošanas aizlieguma zīme. Lai 
saglabātu Adamovas ezera  kā īpaši aizsargājamās 

teritorijas unikalitāti, Rēzeknes novada pašvaldība 
rosinās Dabas aizsardzības  pārvaldes  Latgales 
reģionālo administrāciju izstrādāt individuālos iz-
mantošanas un aizsardzības noteikumus. Adamo-
vas  ezerā zvejas tiesības pieder valstij, un pēc pie-
ejamās datu bāzes informācijas ezeram ir 39 īpaš-
nieki. Saskaņā ar Civillikuma 1102. un 
1115.pantiem Adamovas ezers ir privātie ūdeņi, 
kuros zvejas tiesības pieder valstij. 
  Tika uzklausīti zemes zem Adamovas ezera 
ūdens īpašnieku viedokļi par Adamovas ezera aiz-
sardzību un izmantošanu . 

     Sēdē pieņemti lēmumi: 

∗ atļaut  Adamovas ezera  zemes  zem 
ūdens īpašniekiem  sava īpašuma teri-
torijā  braukt  vasaras navigācijas pe-

riodā  ar ūdensmotocikliem , 

∗ atļaut Adamovas ezera  zemes zem 
ūdens īpašniekiem  un zvejniekiem  
vasaras navigācijas periodā braukt ar 
motorlaivu ar jaudu  līdz 5Zs pa visu 

Adamovas ezera teritoriju , 
∗ aizliegt ziemas navigācijas periodā 

braukt  Adamovas ezera teritorijā ar 
mehanizētiem transporta līdzekļiem 

(sniega motocikliem, motocikliem, 

kvadracikliem, automašīnām). 

Sagatavoja  A.Kudure 

dienests aicina pievērst uzmanību zaļināšanas pra-
sībām, lai veicot ziemāju sēju saimniecībā nodro-
šinātu atbilstošu sējumu struktūru, kas jāievēro jau 
2015. gadā. 

Informācija no LAD mājas lapas 
Zemkopības ministrija informē, ka 11. septem-

brī Eiropas Komisijas (EK) ekspertu sanāksmē 
plānots apspriest Latvijas prasīto atkāpi no EK no-
teiktajām stingrajām prasībām Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) skartajās teritorijās, it īpaši 3. zonā, atļau-
jot izvest dzīvniekus no 3. zonas nokaušanai 1. vai 
2. zonā, kā arī atļaujot iegūtos cūkgaļas produktus 
tirgot Latvijas teritorijā, pirms tam veicot īpašu 
veterināro uzraudzību.  

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas un 
veterināro dienestu (PVD) un citām ĀCM ierobe-
žošanā un apkarošanā iesaistītajām institūcijām 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Latvijā 
arī turpmāk cūkkopības nozari saglabātu un tā 

ciestu iespējami mazākus zaudējumus, ko izraisa 
šī bīstamā infekcijas slimība. Tāpēc arī nepiecie-
šams ieviest un ievērot ar PVD saskaņotus mini-
mālos biodrošības pasākumus, lai lauksaimnieki 
varētu turēt mājas cūkas un turpināt nodarboties ar 
cūkkopību. Zemkopības ministrija vērsusies EK 
arī ar lūgumu akceptēt īpašu atbalsta programmu 
saimniecību pārstrukturizācijai, ja šādu lēmumu 
pieņems cūku novietnes īpašnieks. 

 Jau ziņots, ka 3. zonā ir noteiktas teritorijas, 
kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un 
meža cūkas. 2. zona – teritorijas, kurās ir konstatē-
tas ar ĀCM slimas meža cūkas. Savukārt 1. zonā 
nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un 
meža cūkas, taču šī buferzona atrodas blakus 
ĀCM skartajām teritorijām. 

Informācija no ZM mājas lapas  



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

 

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

Z.O.S. Ziemas Olimpiskās spēles Vērēmos 
2. augustā Vērēmu pagasta estrādē norisi-

nājās Z. O. S. Ziemas Olimpiskās spēles, šīs sa-
censības notika pateicoties Rēzeknes novada do-
mes jaunatnes iniciatīvu projektiem 2014. gadā. 
Kopā sacensībās piedalījās 6 komandas no Ilzes-
kalna, Ozolaines, Ozolmuižas, Vērēmiem un divas 
komandas no Rēzeknes. Šī sporta diena tika orga-

nizēta pēc principa „ar kājām gaisā”, jo ziemas 
sporta veidi tika interpretēti vasarā, izmantojot ne-
parastu sporta inventāru, piemēram, ķerru, dāva-
nas, plēvi u.c. 

Sākoties sporta sacensībām, dalībniekiem 
bija jāveic desmit netradicionāli sporta uzdevumi, 
kuros komandas pārbaudīja saliedētību, atjautību 
un izveicību. Lielu interesi sacensību dalībniekos 

izsauca disciplīnu nosaukumi : „Biatlons”, 
„Bobslejs”, „Salaveču skrējiens pēc dāvanām”, 
„Sniega piku kauja”, „Ātrais hokejs”, „Petankas” 
u.c. Visinteresantākā un aizraujošākā sporta dis-
ciplīna pēc dalībnieku domām bija „Kamaniņas” – 
dalībniekiem bija sevi jāvelk pa plēvi, kura tika 
saslapināta ar ziepjūdeni, laiks tika apturēts, tad, 
kad tika pārspridzināts balons. Savukārt visveiklā-
kā disciplīna bija bobslejs, jo komanda sadalījās pa 

pāriem, katram pārim bija jāved savs komandas 
biedrs ķerrā kādu konkrētu distances posmu, jo 
visa distance tika sadalīta trijos posmos, uzvarēja 
tā komanda, kura veica disciplīnu ātrākā laikā. 

Cīņa par diplomiem, medaļām un kliņģe-
riem bija ļoti sīva. Par uzvarētājiem  Z.O.S. sporta 

spēles kļuva Ozolaines pagasta komanda „OZO”, 
2. vieta  Ozolmuižas pagastam komandai  „”, 3. 
vieta Rēzeknes pilsētas kopmantai – „New Bee”. 

Cerams, ka šāda veida sporta svētki kļūs 
par Vērēmu pagasta tradīciju! 

Sagatavoja un fotofrafēja A.Andžāne 


