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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 

   

 Lai aiziet prom pa baltu 
sniegu  tās rūpes, kuras 
nomāc mūs, un lai Zie-
massvētki nāk ar prieku 
un ar cerību - viss labi 
būs!  

  Gaišus Ziemassvētkus un  
l a i  J a u n a j ā  g a d ā 
p i e p i l d ā s  t a s , 
kas vecajā meklēts  
un neatrasts!  

Vērēmu pagasta pārvaldes 

vārdā pārvaldes vadītājs  

V.BISTROVS 

   

 

    Старому году оставьте 
печали, забудьте тревоги, 
обиду, беду. Только здоро-
вья, успехов и счастья  Вам 
желаем в Новом году! 

   

 

 От имени управления  

Веремской волости  

В. Быстров 

 

 

     

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests  
 

Top pensionāru dienas centrs „Sondori”.  

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.  

Tuvojas noslēgumam plānotie remontdarbi, kurus veic komunālās saimniecības darbinieki. 
Avārijas stāvoklī bijušais dzīvoklis pārtop par skaistu, gaišu, mājīgu telpu, kurā pagasta seniori varēs 
sanākt kopā un realizēt kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas 
u.c. aktivitātes. Pēc remontdarbu pabeigšanas par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tiks iegādātas  mē-
beles- stūra dīvāns, 4 pufi, virtuves pusdienu galds ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņš, pie sienas no-
vietojams 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. Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 
1.jūnijam 
 

Vērēmu pagasta projektu vadītāja 
Laimdota Melne 

PAR PROJEKTIEM  VĒRĒMU  PAGASTĀ 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

 

 

 

 

Pabeigti Verēmu pamatskolas renovācijas darbi  
 

         Ir pabeigti Verēmu pamatskolas renovācija darbi , kuru rezultātā , pamatojoties uz  ēkas energo-
efektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts  oglekļa 
dioksīda emisijas samazinājums 54 622,2 kg CO2  

gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinā-
juma  attiecība pret KPFI finansējumu 0,45 kg 
CO2/euro.    Projekts atbalstīts Latvijas Republi-
kas valsts budžeta programmas Klimata pārmai-
ņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sa-
sniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi ir nosiltināts 

skolas jumts, ārsienas, cokols, nomainītas ārdurvis un 
rekonstruēta apkures sistēma. 

Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzī-
bu veica SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus savlai-
cīgi un atbilstošā kvalitātē  izpildīja   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. 

 
Projekta vadītāja  

Laimdota Melne 
 

 
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Rēzeknes konsultāciju biroja rīkotās apmācības 
Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju ap-

liecību pārreģistrēšanai 

Norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne 

Norises laiki:15.01.2015. plkst. 9:00 (1. apmācību dalībnieku grupa) 

                       22.01.2015. plkst. 9:00 (2. apmācību dalībnieku grupa) 

            29.01.2015. plkst. 9:00 (3. apmācību dalībnieku grupa) 



Apmācību programma: 
• Grozījumi normatīvajos aktos. Jaunumi un izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā. 
• Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi. 
• Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā. 
• Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu 

slimības. Pazīmes. 
• Kultūraugu kaitēkļi. To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecī-

bas kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes. 
• Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums. 
• Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes. 
• Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks – risks cilvē-

kiem, risks videi. 
• Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana. 
• Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. 

    Uz apmācībām līdzi jāņem 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotā-
ja apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm). Ja ir iespēja, 
tad vēlams dokumentus sakārtot jau pirms apmācībām. Apmācības un jaunā apliecība ir par maksu. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālru-
ni 28311079 vai lauku attīstības konsultantei Anitai Dzenei pa tālruni 26571714.  

 
 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Rēzeknes konsultāciju biroja rīkotās apmācības 
Pamata apmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 

Norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne 
Norises laiks: 05.02.2015. plkst. 10:00 
Apmācību programma: 

•        Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu. 

• Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana. 

• Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs. 

• Augu aizsardzības līdzekļu marķējums. 

• Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks –  risks cilvē-
kiem, risks videi. 

• Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība. 
• Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana. 
• Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. 
• Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija. 
• Rīcība ārkārtas gadījumos. 

     Pretendentiem, kuriem ir augstākā vai vidējā speciālā (jābūt apgūtam augu aizsardzības priekš-
metam) lauksaimnieciskā izglītība, apmācības nav obligātas. 
    Savukārt, pretendentiem, kuriem nepieciešams iziet šādas apmācības – uz apmācībām līdzi jā-
ņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm). Apmācību noslēgumā paredzēts eksāmens. Ja ir 
tāda iespēja, tad dokumentus vēlams sakārtot jau pirms apmācībām. Apmācības, eksāmens un ap-
liecība ir par maksu. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālru-
ni 28311079 vai lauku attīstības konsultantei Anitai Dzenei pa tālruni 26571714. 
 



Vērēmu pagasta pārvalde ir sarūpējusi Ziemassvētku dāvanas visiem pagastā dek-

larētajiem bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 1999.gadu. Pagasta bērni, kuru dzimša-

nas gads 1999.-2007., un kuri mācās Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā 

un Verēmu pamatskolā dāvanas saņems savās skolās, bet pārējie pagasta bērni, ku-

ru dzimšanas gads 1999.-2007., kuri mācās citās skolās, varēs saņemt Ziemassvētku 

dāvanas Vērēmu pagasta pārvaldē  līdz 15.janvārim 2015.gadam. 

Pirmskolas vecuma bērni, kuru dzimšanas gads 2008.-2014. un deklarētā dzīves vieta ir Vērēmu 

pagastā, Jaungada dāvanas saņems 28.12.2014. Vērēmu TN plkst.15.00. 

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

PAZIŅOJUMI 

SVĒTKU  PASĀKUMI  VĒRĒMU  TN 

 
 

14.decembrī plkst.1400   
     Ziemas Saulgriežus gaidot...Baltais koncerts 

                  (piparkūku un tējas galds ) 

 

25.decembrī  plkst.22.00   
 Ziemassvētku diskoballe. 

Lūgums rezervēt galdiņus  līdz 21.decembrim. 

 

28.decembrī plkst.15.00   
 Eglītes svētki un dāvanas pirmskolas bērniem 

 “ Notikumi Rūķu mežā” .(ar ielūgumiem) 

 

28.decembrī plkst.15.00  (JC telpās) 
Vecgada ballīte  pagasta senioriem. 
Dziesmas, trakcijas, galda spēles.... 

Līdzi ņemiet “ groziņus”  

 

 

31.decembrī (pēc pusnakts) plkst.01.00 
   Jaungada balle  “ Pie baltās kazas” .Spēlē Jānis 
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