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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 

 

Vērēmu pagasta 

 iedzīvotāji! 
Paverieties debesīs, ieklau-

sieties vējā, jūtiet kā mostas 
puėe un strauts un tad Lieldi-
enu rītā, dzīvības dziesmu 
mūža garumā sadzirdēt Ĝauts. 

Lai Jums priecīgas, sirsnī-
gas un krāsainas Lieldienas! 

Vērēmu pagasta pārvaldes  

vadītājs V.Bistrovs 

Жители Веремской  

волости! 

Светлое Христово воскре-
сение -это праздник чело-
веколюбия, когда мы за-
бываем об ожесточении и 
горечи в наших душах. Бу-
дем полны радости, весе-
лья, надежд и  любви! 

Руководитель  Веремского  

волостного управления 

В. Быстров 

PAR  PROJEKTA  GAITU 

Šogad  26.aprīlī visā Latvijā  LIELĀ TALKA. 
Visi Vērēmu pagasta iedzīvotāji un juridiskas personas  tiek aicinātas sa-
kopt sava pagasta teritoriju. Lielās talkas sākums 26.04.2014.plkst.09.00. 
Lielajā talkā aicinām  ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus 
darbus-stādīt  kokus, radīt brīnišėīgas puėu dobes, labiekārtot pagalmus, 
teritorijas, atjaunot soliĦus...Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pā-
rējiem!  

Sīkāka informācija   Vērēmu pagasta pārvaldē, tālr. 64628833, 64628839  

    

    

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

  

 2013.gada 29.augustā Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos par Eiropas Savienī-
bas fonda projekta īstenošanu un  Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešėirša-
nu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112  „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstī-
ba Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka 
,ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeĦu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkĦu stacijas  un iz-
būvēti ūdensapgādes un kanalizācijas  tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vi-
dusskolai  un Iugulovas ciema  iedzīvotājiem   būs  pieejams  kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs 
dzeramais  ūdens un tiks  nodrošinātas  vides aizsardzības prasības. 

 SIA „ITBB ” ir izstrādājusi būvprojektu, ir veikta tā ekspertīze un 6.martā ir izsludināts 
iepirkums būvdarbu veikšanai. Darbus projekta īstenošanai plānots uzsākt 2014.gada aprīlī , ku-
ri jāpabeidz līdz šī gada  novembrim. Projektu plānots realizēt piesaistot ERAF finansējums  
195 622.25 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu  34 521.57 EUR. 

26.APRĪLĪ - LIELĀ TALKA 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 š.g.  8. aprīlī aicina uz  informatīvo semināru  

Programma 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieta : J. Zvīdra ielā 4, Sondori, Rēzeknes novads ( Vērēmu Tautas nams) 
 

LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs 
Lauku attīstības konsultants 

Sintija Šubrovska 
PieĦemšanas laiks:  
Vērēmu pagasta pārvaldē 

Katra mēneša 1. un 3. otrdienā no plkst. 8.30 līdz 12.00 

 

vai Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, 304.kab. 
Kontakti: 
 tālrunis: 28311079 

e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv 
 

Vienotā platības maksājuma saĦemšanai var pieteikt visu zemi,  
kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī 

       No 2014. gada vienotā platības maksājuma saĦemšanai var pieteikt vi-
su zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota. Līdz 
šim vienoto platības maksājumu lauksaimnieki varēja saĦemt par lauksaimniecī-
bā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecī-
bas stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neĜāva saĦemt maksājumu par 

to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši no 
krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts. 
     LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku 
bloku kartē. Lauksaimnieki pašreizējo situāciju ar aktualizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD mājas 
lapā www.lad.gov.lv  sadaĜā „Lauku bloku karte”.  Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku 
kartes un tās atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā 
atšėiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz lauku bloku precizē-
šanas pieprasījums.  
       Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz 

Laiks Stundu skaits Saturs 

10:00- 11:00 1:00 
Grozījumi nodokĜu un grāmatvedības uzskaiti reglamentē-

jošos normatīvajos aktos, kas stājās spēkā 2014. gada 1. jan-
varī. 

11:00 – 12:00 1:00 

Svarīgākais tiešo maksājumu jomā, t.sk. informācija par 
lauku bloku precizsēšanu, LIZ  apsekošanu, agrovides pasā-
kumiem, zemes īpašumu tiesību apliecinošajiem dokumen-

tiem 

12:00- 13:00 1:00 
Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Finanšu 

piesaistes iespējas uzĦēmējdarbības uzsākšanai un at-
tīstīšanai laukos. 

Kopā st. 3   

Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts 

04.03.14 01.04.14 06.05.14 03.06.14. 01.07.14. 05.08.14. 

18.03.14 15.04.14. 20.05.14. 17.06.14 15.07.14 19.08.14. 



Vērēmu pagasta jaunieši futbola turnīrā – Bērzgalē 
2014. gada 1. martā Bērzgalē norisinājās telpu futbola 
turnīrs, kurā piedalījās arī divas Vērēmu pagasta jauniešu 
komandas, lai aizstāvētu un popularizētu Vērēmu pagas-
tu. Kopā turnīrā piedalījās 13 komandas no Bērzgales, 
Kārsavas, Maltas, ViĜāniem un FeimaĦiem. Jaunākā Vē-
rēmu pagasta komanda – FC Juniors ieguva 10. vietu, 
komandas sastāvā bija – Antons Šėirmants, Egdars Bir-
jukovs, Vadims 
GulbiĦš, Igors 
Porazenko, 

Kristaps Ivons, Jānis Vaišlis, Jānis Utāns un Oskars Pivors. 
Savukārt otrā Vērēmu pagasta komanda spraigā cīĦā ieguva 
4. vietu ,komanda – FC Vērēmi spēlēja Kalvis Pekšs, Andris 
Federenkovs, Guntars Igaunis, Artis Solims, Andris Šnepts, 
Jevgēnijs Šnepts, Uăis KĜaviĦš, Aigars Smirnovs un Edgars 
Vjalkins. Šajā turnīrā jaunieši varēja bagātināt savu pieredzi, 
kā arī aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. 

Sadraudzības vakars Dricānos 
2014. gada 14. martā Vērēmu pagasta Jauniešu centra aktīvākie jaunieši devās uz sadraudzības 

vakaru, kurš notika Dricānos. Sadraudzības 
vakara galvenais mērėis bija veicināt Rēzek-
nes novada jauniešu centru savstarpējo sadar-
bību. Uz šo pasākumu ieradās jaunieši no 
Ozolmuižas, Čornajas, Ozolaines, Feima-
Ħiem un arī „Pūgas” no Kārsavas. Visiem 
dalībniekiem bija uzdots sagatavotpriekšne-
sumus, kā arī ierasties filmu vai multfilmu 
varoĦu tērpos. Vērēmu pagasta jaunieši biji 
tērpušies kā Mikipeles. Jaunieši izrādīja Ĝoti 
lielu interesi, jo paši piedalījās šo tērpu izga-
tavošanā. Pasākumu jaunieši aizvadīja Ĝoti 

aktīvā gaisotnē, jo visa vakara gaitā tika spēlētas dažādas spēles un rotaĜas. Jauniešiem šis vakars Ĝoti 
patika, viĦi ieguva jaunus draugus, tāpēc viĦi cer, ka tāda veida pasākumi notiks biežāk. Ceram, ka arī 
paši – Vērēmu pagasta Jauniešu centra jaunieši- tuvākajā nākotnē noorganizēs tādu sadraudzības vaka-
ru! 

Sagatavoja un fotografēja   A.Andžāne 

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno sakopt vēl tikai šā ga-
da laikā.   
      Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus LAD var iesniegt elektroniski no šī gada 4.februāra, iz-
mantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, gan arī aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas 

pieprasījuma veidlapu.   
     Plašāku informāciju par lauku bloku precizēšanu var saĦemt LLKC Rēzeknes nodaĜas birojā, 
Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā vai pie lauku attīstības konsultantiem pagastos.  
    Informāciju sagatavoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju 
biroja lauku attīstības konsultante Valija Jekimova, izmantojot informāciju no www.lad.gov.lv. 
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs, 
tālrunis: 64625254 

Informāciju sagatavoja lauku attīstības konsultants-Sintija Šubrovska 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

ZiĦas no Tautas nama Kultūras groza 
Izskanējis Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī ViĜānu novada koru sa-
dziedāšanās koncerts Rēzeknes pilsētas kultūras namā. Skatītājiem tika 
sniegts 9 kolektīvu dziesmots koncerts, kurā piedalījās arī Vērēmu TN 
jauktais koris. Koris izpildīja  3 dziesmas:2 dziesmas no Vispasaules 
koru olimpiādes repertuāra un vienu izvēles dziesmu. 

   Savukārt 23.martā , Dricānos , notika  Rēzeknes novada un pilsētas, 
kā arī ViĜānu  novada folkloras kopu un etnogrāfisko ansambĜu skate 
“Baltica 2015” . Skatē piedalījās arī folkloras kopa “VORPA”. Žūrijas 
komisija, 4 cilvēku sastāvā, vērtēja folkloras kopu, etnogrāfisko ansam-
bĜu  māksliniecisko līmeni, priekšnesuma atbilstību tēmai  “ Manto-
jums”,  apăērbu un izturēšanos. “VORPA” izvēlējās tēmu “Pavasara 

darbi lauku sētā”, jo DARBS ir lielākā  cilvēka vērtība un mantojums. Iegūta II pakāpe un piedalīšanās 
festivālā “BALTICA 2015” . Nākamgad viens no festivāla “Baltica 2015” koncertiem notiks Rēzeknē. 
Tajā piedalīsies I un II pakāpi ieguvušie kolektīvi no visiem Latvijas novadiem. 

 

 

Deju kopai “Kūzuls” - 4 gadi 

   Atraktīvi, dzīvespriecīgi, pārsteigumu pilni, 

pašpārliecināti, radoši, deju mīloši – tā varētu 

raksturot kolektīva dalībniekus. 

   Kolektīvam “Kūzuls” un vadītājai Vinetai 

ĀboliĦai – veiksmi un dejotprieku! 

 

 

                                       LIELDIENU IEŠŪPOŠANA ciemata estrādē. 

Tautas nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts sāksies 20.aprīlī, plkst.15.00. 
KONKURSI: “KrāšĦākā Lieldienu ola”, “Lieldienu olu krāsošana Lieldienu Zaėa Lielajā katlā” 
(līdzi Ħemt jau izvārītas , bet nekrāsotas olas, dabīgus materiālus, kādos vēlēsieties savu Lieldienu olu 
nokrāsot kopējā katlā-putraimus, plaucētas lapiĦas, uzlīmes. Noteikti padomājiet par drāniĦu, kurā  ie-
tīsiet olu krāsošanai.), “Stiprākā Lieldienu ola” (sišanās ar Lieldienu olām), “ApaĜākā Lieldienu 
ola” (olu ripināšana), “Veselīgākā Lieldienu ēdiena prezentācija” (uzvarētājs saĦems SPECBAL-
VU), “Podu sišana”. 
Uz pasākumu vēlams ierasties ar savu Lieldienu groziĦu. Domāsim, ka arī daba mūs palutinās ar 
saulainu laiku. Lai mums visiem kopā lustīgas Lieldienas! 

Sagatavoja S.Strupoviča 

PAZIĥOJUMS 

GARĀŽU ĪPAŠNIEKIEM!!! 
Vērēmu pagasta pārvalde ATKĀRTOTI aicina Sondoru ciema garāžu īpašniekus, kuri nav 

noslēguši zemes nomas līgumus, 2014.gada aprīlī ierasties Vērēmu pagasta pārvaldē pie zemes lietu 
speciālistes Laimdotas Melnes (  darba dienās no 8.00-16.30 ) lai sakārtotu zemes izmantošanas tiesī-
bas.  

PAZIĥOJUMS 



   2014.gada 7.aprīlī plkst.15.00 Vērēmu tautas namā, adrese: J.Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pa-
gasts, Rēzeknes novads, notiks uzĦēmēju sapulce. 

Gatavojoties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadiem ietvaros paredzētā fi-
nansējuma saĦemšanai lauku ceĜu rekonstrukcijai, Rēzeknes novada pašvaldībā uzsākts darbs pie 
uzĦēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceĜu un ielu noteikšanas.  

Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.marta sēdē ir pieĦemts lēmums „Par Rēzeknes novada uzĦē-
mējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceĜu un ielu noteikšanas kritērijiem” (sēdes 
protokols Nr.7, 58.§, skat. www.rezeknesnovads.lv – sadaĜas „Novada pašvaldība” apakšsadaĜu „Novada 
domes sēdes”). Lēmums paredz, ka novada pagastu pārvaldēm līdz 2014.gada 2.maijam jānoorganizē 
katrā pagastā uzĦēmēju sapulce, kurā diskusiju rezultātā jāizveido uzĦēmējdarbībā nozīmīgāko pagasta 
rekonstruējamo pašvaldības grants ceĜu un ielu saraksts prioritārā secībā, atbilstoši šādiem septiĦiem 
kritērijiem, kuru ievērošanu pārbaudīs Rēzeknes novada pašvaldības izveidota ekspertu komisija: 

Pagastu pārvaldes izstrādās arī detalizētu pamatojumu, kas sastāvēs no ekonomiskā pamatojuma 
kritēriju izpildes tabulas par katru izvēlēto ceĜu/ielu un datu tabulas par uzĦēmumiem, kuri izmanto re-
konstrukcijai izvēlētos pašvaldības grants ceĜus vai ielas. Lūdzam novada uzĦēmējus būt atsaucīgiem un 
sniegt pagasta pārvaldēm šim detalizētajam pamatojumam nepieciešamos konkrētos datus par uzĦē-
mumu, piemēram, pastāvīgo darba vietu skaits, nodokĜu maksājumu apmērs, apsaimniekotās laukaugu 
platības u.c.! 

Pēc Rēzeknes novada pašvaldības kopējā rekonstruējamo grants ceĜu un ielu prioritārā saraksta izvei-
des, 2014.gada maija mēnesī notiks prioritāro ceĜu apsekošana dabā, ceĜu tehniskās kvalitātes izpēte un 
izmantošanas intensitātes mērījumi. Tiks izstrādāta arī ekonomiskā analīze plānotajiem darbiem, jo Ei-
ropas Savienības līdzfinansētā projekta finansējums tiks ieguldīts pašvaldības ceĜos vai ielās, kas poten-
ciāli sniedz visaugstāko ekonomisko atdevi. Jāuzsver, ka Ministru kabineta noteikumi, kuri konkrēti 
regulēs plānoto pašvaldības ceĜu vai ielu rekonstrukcijas projekta nosacījumus tiks izstrādāti orientējoši 
2014.gada 4.ceturksnī, tāpēc šobrīd uzsāktais uzĦēmējdarbībā nozīmīgāko pašvaldības grants ceĜu un ielu 
apzināšanas process ir tikai pirmais projekta sagatavošanas solis. 

Aicinām Vērēmu pagasta uzĦēmējus būt aktīviem un piedalīties pagastu pārvaldes rīkotajā sapulcēs 
izsakot savu viedokli par pagasta teritorijā nozīmīgākajiem ceĜiem uzĦēmumu turpmākai attīstībai!   

Brigita Arbidāne, 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaĜas teritorijas plānotāja 

PAZIĥOJUMS  VĒRĒMU  PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM 

Nr. Kritērijs Apraksts 

1 Ekonomiski aktīvo vienību skaits 
UzĦēmumu skaits, kuru komerctransports ceĜu izmanto ikdienā, 
tai skaitā Ħemot vērā uzĦēmēju laukaugu platības un nosacītās 
lauksaimniecības dzīvnieku vienības. 

2 

  
Darba vietu sasniedzamība 

Dati par 1. punktā minētajiem komersantiem : 
2.1.     Darbinieku skaits uz 2013. un 2014. gada sākumu. 
2.2.     Veiktie iedzīvotāja ienākuma nodokĜu maksājumi  un 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par 2012. un 2013. gadu. 

3 UzĦēmumu ekonomiskā aktivitāte 
Dati par 1. punktā minētajiem komersantiem: neto apgrozījums 
vai ieĦēmumi par 2012. un 2013. gadu. 

4 Komersanta  paša ieguldījums 
Komersantam būs tiesības piedāvāt līdzfinansējumu sava pieved-
ceĜa rekonstrukcijai. 

5 CeĜu tehniskais stāvoklis 

UzĦēmējdarbībā izmantojamie pašvaldības grants ceĜi vai ielas, 
kas ir neapmierinošā/kritiskā stāvoklī un ir nepieciešama to re-
konstrukcija, Ħemot vērā pašvaldības pagastu grants ceĜu/ielu 
kopgarumu. 

6 
Pilsētas- lauku  mijiedarbības sek-
mēšana (t.sk. pakalpojumu sas-
niedzamība) 

CeĜš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas 
nozīmes ceĜiem, arī starppagastu līmenī (vairāku kaimiĦu pagastu 
ceĜu savienojamība) un ir nozīmīgs preču-pakalpojumu plūsmā 
novada mērogā. 

7 
CeĜa noslodze jeb satiksmes inten-
sitāte 

TransportlīdzekĜu skaits, kas vidēji dienā izmanto ceĜu/ielu. 


