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LEGO  DARBNĪCA  VERĒMU  PAMATSKOLĀ 

    Novembrī  Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvalde rīkoja konkursu par finan-

sējuma piešėiršanu materiālās bāzes papildinā-

šanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 

2013.gadā. Arī mēs, Verēmu pamatskolas paga-

rinātās grupas skolotāji un skolēni nolēmām 

piedalīties konkursā. Izpētījām LEGO kon-

struktoru reklāmas, iepazināmies ar veikalu 

piedāvājumiem, bērni izteica savas vēlmes un 

intereses... Tā tapa projekts ‘’LEGO 

darbnīca’’, kurš guva atbalstu un finansējumu 

LEGO konstruktoru iegādei. 

 Projekta ietvaros tika iegādātas LEGO 

Technik Mežizstrādes automašīna, Avārijas 

dienesta auto, LEGO Creator automašīna 

celtniecības tehnikas pārvadāšanai, LEGO 

City Mobilais policijas štābs, un 3 komplekti 

LEGO Friends konstruktori. LEGO kon-

struktorus izmanto skolas pagarinātās grupas 

28 skolēni, kā arī 5., 6. klases bērni, kas pēc 

stundām gaida skolēnu autobusu. Pagarinātās 

grupas laikā darbojas LEGO darbnīca, kur 

bērni iepazīst konstruēšanas un tehniskās 

jaunrades iespējas. Organizējām LEGO die-

nu, kur skolēni iepazinās ar jaunajiem kon-

struktoriem, instrukcijām un shēmām. Ievēlē-

ja atbildīgos, sadalīja pienākumus.   

Pateicoties jauniem lego konstruktoriem no 

mācībām brīvais laiks pagarinātajā dienas 

grupā palika interesantāks un pilnvērtīgāks.. 

Sākumskolas bērniem ir dota iespēja radoši 

darboties tehniskās jaunrades jomā, apgūt 

jaunas modelēšanas iespējas, attīstīt savu iztē-

li, fantāziju, acu un roku sadarbību, telpisko 

orientāciju... Lego konstruktori tiks izmantoti 

vairākus gadus pagarinātās dienas grupas no-

darbībās, ārpusstundu aktivitātēs, organizējot 

tehniskās jaunrades dienas skolā, dažāda vei-

da sacensības...     

Projekta koordinators: skolotāja  

Ināra Ratniece. 

 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

JAUNUMI ZEMES IZMANTOŠANĀ UN BŪVNIECĪBA RĒZEKNES NOVADĀ 

Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, 
izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāievē-
ro pašvaldības teritorijas plānojuma normas. Teri-
torijas plānojums nepieciešams tādēĜ, lai līdzsva-
rotu kaimiĦu intereses zemes izmantošanā, pie-
mēram, lai viens kaimiĦš otra kaimiĦa viesu na-
mam blakus pēkšĦi neuzceltu cūku fermu. Terito-
rijas plānojums atĜauj vai aizliedz konkrētas dar-
bības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu 
privātmājas drīkst būvēt un kādā attālumā no kai-
miĦa zemes robežas un tamlīdzīgi. 

Rēzeknes novadā kopš 2013. gada 15.oktobra 
ir spēkā jaunais teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam jeb pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daĜa”. Teritorijas 
plānojuma izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un 
pašvaldība saĦēma aptuveni 700 zemes īpašnieku 
iesniegumus par to, ko viĦi vēlas darīt savā zemē. 
Pārsvarā zemju īpašnieki vēlējās apmežot aizau-
gušu zemi, būvēt privātmājas, pirtis un dīėus, kas 
lielākajā daĜā gadījumu arī ir atĜauts. Jaunais plā-
nojums paredz vienādus zemes izmantošanas no-
teikumus visos novada pagastos, elastīgi atĜaujot 
daudznozaru uzĦēmumu attīstību laukos. 

Jaunā plānojuma teksts ir pieejams pašvaldības 
mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/
content/2/1/33/, kur tas sastāv no divām daĜām. 
Pirmā daĜa saucas „Grafiskā daĜa”, un tajā zemes 
īpašnieks var aplūkot savu īpašumu konkrētā pa-
gasta vai ciema kartē, kur zemes vienības krāsa 
nozīmē konkrētu izmantošanas zonu jeb teritori-
ju.  Īpašnieks var gan pats apskatīt savā zemē at-
Ĝauto novada mājas lapā, gan arī var griezties Rē-
zeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas 
nodaĜā un saĦemt atzinumu vai izziĦu par atĜauta-
jām darbībām. Atzinums tiek sniegts par vienu 
konkrētu darbību, piemēram, par apmežošanu, 
bet izziĦa ietver visu informāciju par zemes vie-
nībā atĜauto/aizliegto un par to jāmaksā pašvaldī-
bas nodeva 2,13 EUR apmērā. 

Kādi tad ir jauninājumi jaunajā Rēzeknes nova-
da teritorijas plānojumā? Pirmkārt plānojums at-
Ĝaut lauku saimniecībām, kuras Rēzeknes novadā 
ir pārsvarā, nodarboties ar daudzām nozarēm pa-
ralēli. Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju teritorijā 
(L), kādā ir lielākais zemju vairākums laukos, ir 
atĜauts nodarboties ar lauksaimniecību, zivsaim-
niecību, kokapstrādi, tirdzniecību, tūrismu un ci-
tiem pakalpojumiem, atĜauts iegūt derīgos izrak-
teĦus, arī sapropeli visos ezeros.  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs šogad 
martā piedāvā apmeklēt apmācības profesionālās 
2. reăistrācijas klases augu aizsardzības līdzekĜu 
lietotāju apliecības iegūšanai, tās derīguma termi-
Ħa pagarināšanai un profesionālo augu aizsardzī-
bas līdzekĜu lietošanas operatoru apliecību iegūša-
nai. Sakarā ar to, ka ar 2013. gada 1. jūniju stājās 
spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta no-
teikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu 
aizsardzības līdzekĜu lietotāju, augu aizsardzības 
līdzekĜu lietošanas operatoru, augu aizsardzības 
līdzekĜu pārdevēju un augu aizsardzības konsul-
tantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”, 
ir mainījusies augu aizsardzības līdzekĜu (AAL) 
lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības sa-
Ħemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens aplie-
cības veids – augu aizsardzības līdzekĜu lietošanas 
operators. Līdz šim apmācību procesu veica un 
apliecības izsniedza Valsts augu aizsardzības die-
nests (VAAD), bet ar jauno noteikumu spēkā stā-
šanās brīdi apmācības veic VAAD sertificēti ap-
mācību vadītāji – starp kuriem ir arī SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes 
konsultāciju birojs. Ja jums ir augstākā vai vidējā 
profesionālā izglītība lauksaimniecībā (ir apgūts 
augu aizsardzības līdzekĜu kurss), tad apmācību 
programma nav obligāta – var iesniegt tuvākajā 
VAAD reăionālajā struktūrvienībā iesniegumu un 
nokārtot eksāmenu bez apmācību kursa noklausī-
šanās. 

Jaunums ir augu aizsardzības līdzekĜu lieto-
šanas operatora apliecības – tās nepieciešamas vi-
siem, kas veic darbības ar otrās reăistrācijas klases 
AAL, piemēram, gatavo augu aizsardzības līdzek-
Ĝu maisījumus, atšėaida tos vai izsmidzina uz lau-

ka. Lai saĦemtu šo apliecību, nepieciešams apgūt 
sešu stundu apmācību programmu un nokārtot 
VAAD sagatavoto eksāmenu. Ja operatoram ir 
augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauk-
saimniecībā (ir apgūts augu aizsardzības līdzekĜu 
kurss), apmācību programmas apguve nav obligā-
ta. 

 Apmācību grafiks:  
Pamata apmācības 2. reăistrācijas klases profe-

sionālo augu aizsardzības līdzekĜu lietotāju 
apliecību iegūšanai notiks 04.03.2014., 
05.03.2014., 12.03.2014., 13.03.2014., 
19.03.2014., 20.03.2014., (27 stundu pro-
gramma – katru dienu apmācības sākas 
plkst. 10:00, pēdējā apmācību dienā – ek-
sāmens); 

Zināšanu atjaunošana 2. reăistrācijas klases 
profesionālo augu aizsardzības līdzekĜu 
lietotāju apliecību pārreăistrēšanai notiks 
11.03.2014. un 21.03.2014., apmācību sā-
kums plkst. 9:00 (lielā dalībnieku skaita 
dēĜ apmācības notiks divās grupās, šobrīd 
notiek pieteikšanās uz grupu, kas tiks ap-
mācīta 21.03.2014.); 

Pamata apmācības augu aizsardzības līdzekĜu 
lietošanas operatoru apliecību iegūšanai 
notiks 18.03.2014., plkst. 10:00. 

            Visas apmācības norisināsies SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes 
konsultāciju biroja telpās Dārzu ielā 7a, Rēzeknē. 
Apmācības ir par maksu. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes 
konsultāciju biroja lauku attīstības konsultantei 
Anitai Dzenei pa tālruni 26571714. 

 



Teritorijas plānojums nosaka divpadsmit iz-
mantošanas zonas ciemos un deviĦas izmantoša-
nas zonas lauku teritorijā. Teritorijas izmantoša-
nas zonas tika noteiktas pagastu pārvalžu un no-
vada speciālistu darba grupās, kur balstoties uz 
vēsturisko teritorijas attīstību, tika plānota arī 
turpmākā darbība 

Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās mazdār-
ziĦu teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas tuvu-
mā, arī turpmāk tiek plānotas kā mazdārziĦu teri-
torijas, kur primārā izmantošana ir dārzniecība, 
līdz ar to atĜauta dārza māju, nevis privāto savrup-
māju būvniecība. Turklāt mazdārziĦu teritorijā 
esošā apbūve ir tik blīva, ka izmantot šādas mājas 
pastāvīgai dzīvošanai nemaz nepieĜauj ugunsdrošī-
bas normatīvi. Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie 
zemes gabali un šaurie pievedceĜi padara uguns-
grēka dzēšanu par praktiski neiespējamu vai ne-
efektīvu, un blīvā apbūve pieĜauj ātru ugunsgrēka 
izplatību no ēkas uz ēku, tādēĜ savrupmāju apbūve 
mazdārziĦu teritorijā nav atĜauta. 

Jaunajā plānojumā ir ierobežota vērtīgo meli-
orēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju apme-
žošana, jo šo zemju meliorēšanā ir ieguldīti nozī-
mīgi līdzekĜi, tādēĜ tās pirmām kārtām ir jāizmato 
lauksaimnieciskā ražošanā, nevis mežsaimniecī-
bā. Turklāt novada lauksaimnieki aktīvi izrāda 
interesi par brīvo zemju nomu vai iegādi lauk-

saimnieciskās ražošanas attīstībai. TādēĜ plānoju-
ma izstrādes laikā tika rīkota speciāla darba gru-
pas tikšanās, lai izstrādātu šos apmežošanas iero-
bežojumus, kuri galvenokārt attiecas uz meliorē-
tām lauksaimniecībā izmantojamo zemju platī-
bām, kas lielākas par 3 ha ar auglību vismaz 30 
balles un kuras tiek izmantotas lauksaimniecībā. 
Tas nozīmē, ka šādā augstvērtīgā zemē, kura tiek 
izmantota lauksaimniecībā, meža ieaudzēšana ir 
aizliegta. Savukārt nemeliorētajās lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemēs meža ieaudzēšanas iero-
bežojumi nepastāv. 

Ar detalizētāku informāciju aicinām iepazīties 
novada pašvaldības mājas lapā, lasot Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus vai konsul-
tējoties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaĜā Rēzeknē (Atbrīvošanas aleja 
95, 28.kabinets (3.stāvā), Brigita Arbidāne, tālr. 
64607189, e-pasts: Brigita.Arbidāne@rdc.lv). 
Pagastu pārvaldēs teritorijas plānojuma jautāju-
mos, aicinām konsultēties pie vietēja pagasta ze-
mes ierīkotāja, kura kontakti ir pieejami pagastu 
pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā: http://
www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3. 

Brigita Arbidāne, 

Attīstības plānošanas nodaĜas 

 teritorijas plānotāja 
    

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

Vērēmu pagasta Jauniešu 
centrā 14. februārī tika 
rīkots pasākums par godu 
Valentīna dienai un Vērē-
mu pagasta Jauniešu cen-
tra viena gada jubilejai. 
Pasākuma laikā tika ap-
balvoti Vērēmu pagasta 
Jauniešu centra rīkotā fo-
tokonkursa „Ziemas spil-
gtākie mirkĜi” uzvarētāji. 
Atsaucība no Vērēmu pa-

gasta jauniešiem bija diezgan liela, jaunieši savās 
bildēs attēloja gan aktivitātes ar kādām tie nodar-
bojas ziemā, gan skaistus dabas skatus. Par foto-
konkursa uzvarētājiem 
kĜuva Katrīna Čačis, 
Daiga Utāne un Antons 
Šėirmants. Taču nevar 
aizmirst, ka 14. februārī 
tika apbalvotie arī bil-
jarda turnīra uzvarētāji. 
Biljarda turnīrs norisi-

nājās 4 mēnešus. Katru 
mēnesi kāds no dalībnie-
kiem kĜuva par mēneša 
uzvarētāju un februārī 
varēja sacensties ar pārē-
jo mēnešu uzvarētājiem. 
Pirmo vietu biljarda tur-
nīrā izcīnīja Normunds 
Litovnieks, kurš ieguva 
nomināciju ”Labākais 
2014. gada biljarda spē-
lētājs”, otro vietu spraigā 
cīĦā izcīnīja Gundis 
Keišs un trešo vietu Mā-
ris Deksnis. Šo četru mēnešu laikā jau- 

niešos bija jūtams sacensību spars –
katrs vēlējās uzvarēt savu pretinieku. 
14. februāra svinīgajā pasākumā Vērē-
mu pagasta jaunieši spēlēja dažādas 
atraktīvas spēlēs, kuras palīdzēja sagla-
bāt jautru un aktīvu gaisotni visa vaka-
ra garumā. 

Sagatavoja un fotografēja A.Andžāne 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

Izd ev u mu v e ido j a : R .Vo l ko v a ; A.K a ra č ko v a , 

Vērēmu pagasta 2.Zemledus makšėerēšanas 

sacensības. 

Pati makšėerēšana, kā tāda, ir tik sena, cik seni 
ir cilvēki. Jau pirmatnējie cilvēki ir mēăinājuši 
makšėerēt zivis, tikai viĦi darīja daudz primitī-
vāk un bez palīglīdzekĜiem . Ir makšėernieki, 
kuri makšėerē tīri sportiskās intereses pēc un 
visus noėertos lomus palaiž vaĜā, bet ir tādi, kas 
lomu patur un lieto to uzturā. Ne vējš, ne slapjais 
sniegs nespēja nobaidīt mūsu  pagasta vīrus , 
kuri 8.februāra  agrā rītā devās pamēroties 
spēkiem uz Vērēmu pagasta 2.zemledus 
makšėerēšanas sacensībām-meistarībā vai varbūt 
arī veiksmē.  

Sacensību sākums ap pulksten 8.30. Mastā 
uzvijās sacensību karogs, atskanēja starta raėetes 
šāviens un makšėernieki devās uz ledus. 
Kā kuram gāja, un vai tika ievēroti visi 
makšėerēšanas noteikumi - ar modru aci vēroja 
galvenā tiesnese. Sacensības ilga 3 stundas, tad 
notika loma svēršana, zivju zupas degustācija  un 
uzvarētāju apbalvošana. MedaĜas , diplomus un 
veicināšanas balvas pasniedza pagasta pārvaldes 
vadītājs, kurš  apsolījās nākamgad būt 

makšėernieku pulkā. 

Pirmā vieta un zelta medaĜa-Kalvim Pekšam, 
sudraba medaĜu ieguva Sergejs Volklovs un 
trešajā vietā- Jānis MasaĜskis.(J.MasaĜskis pir-
mais saėēra “ lielo” zivi.).Sacensību jaunākais 
dalībnieks Eduards KovaĜenko saĦēma veici-
nāšanas balvu. Neiztika arī bez līdzjūtējiem. 
Skatītāju simpātijas un balvu saĦēma Nikolajs 
Smirnovs. 

Zemledus makšėerēšana- tā ir brīvā laika liet-
derīga pavadīšana, tas ir hobijs, tā ir  sacensību 
gars, kam visa pamatā ir VEIKSME. 
 
                                      Sagatavoja S.Strupoviča 

PASĀKUMI    
                                        

                    4.martā plkst.13.00 AizgavēĦa pēcpusdiena ar tēju un pankūkām                 
(brīvdabas estrādē). 

                7.martā plkst.14.00  Pavasara svētku koncerts pagasta  sievietēm 
                                                            (piedalās  mūsu pamatskolas audzēkĦi) 
               19.martā  plkst.13.00          Senjoru- rokdarbnieču izstāde un tējas 

                   pēcpusdiena 

PAR  PAKALPOJUMU IZCENOJUMIEM 

PAZIĥOJUMS 
4.martā aicinām izmantot iespēju redzes pārbaudei Vērēmu TN. PieĦems optometrists. Iepriek-

šējā pieteikšanās  līdz 3.martam , tālr.65035635. Viesošanās laikā, iegādājoties brilles, optomet-

rista vizīte jums būs bez maksas. Redzes pārbaude, nepasūtot brilles, 10 euro. 

   Ir apstiprināti tarifi  pakalpojumiem -veĜas mazgāšana, žāvēšana un dušas izmantošana. 

VeĜas mašīnas un žāvēšanas mašīnas lietošana: 

Maksa par vienu veĜas mazgāšanas ciklu ar pakalpojuma sniedzēja mazgāšanas līdzekĜiem un 
veĜas žāvēšanu (ievietošanas daudzums līdz 7 kg sausas, sašėirotas veĜas ) : 
Personām, kuras ar Sociālā dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām - 1,00 EUR+0,21 EUR 

PVN=1,21EUR 
Pārējām personām – 1,80 EUR + 0,38 EUR PVN=2,18 EUR 

Dušas lietošana 
Maksa par vienu dušas apmeklējumu ( 30 minūtes):  
Personām, kuras ar Sociālā dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām - 0.80 EUR + 0,17 EUR 

PVN=0,97 EUR 

Pārējām personām – 1,50 EUR+ 0,32 EUR PVN=1,82 EUR 


