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25.APRĪLIS—LIELĀ  TALKA 

Informācija par Lielo talku Vērēmu pagastā 
 

 

 

Talkas 

rīkotājs 
Teritorijas, ko paredzēts 

sakopt talkas laikā 

Talkas atbildīgā  

kontaktinformācija 

(vārds,uzvārds,mobilais 

tālrunis,e pasta adrese. 

uz kuru sūtīt informāciju) 

Vērēmu 
pagasta 
pārvalde 

Sondoru ciems: 
1.Ciemata labiekārtošanas darbi: zālāja sēšana, 
atkritumu savākšana u.c. 
2.Jauniešu centra telpas krāsošana.  
Talcinieki-Sondoru ciemata iedzīvotāji, pagasta  jaunie- 
ši ,Vērēmu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību 
speciālisti un darbinieki. 

Jānis VILCIŅŠ 

26361832 

  

A.Gutāne 29963896 

  

 

Tūmužu ciema teritorijas kopšana Jānis VILCIŅŠ 

  Adamovas ezera piekrastes zonas , Adamovas 

ciema teritorijas un Adamovas brāļu kapu teritorijas 

kopšana 

Talcinieki-Adamovas sanatorijas internātskolas skolēni, 

darbinieki, ciemata iedzīvotāji 

Uldis Dauguļš 

27888582 

  Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana, Loboržu 

 brālu kapu kopšana . 

Talcinieki-Verēmu pamatskolas  skolēni un 

Jevģēnija PAURA 

64628835 

  L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas teritorijas un 
Iugulovas ciema teritorijas kopšana, Iugulovas ezera 
piekrastes zonas kopšana 

Talcinieki-L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas 
skolotāji ,skolēni ,tehniskie darbinieki un ciemata iedzī-
votāji 

Ineta APŠINIKA 

28327113 

Alla RASTOPČINA 

27502636 

  

  Kalnu Ančupānu teritorijas sakopšana (MEMORIĀLA 

teritorija) 

Talcinieki- aktīvā nodarbinātības pasākuma  APSD 

dalībnieki 

Jānis VILCIŅŠ 
26361832 



INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

Iesniegumus platību maksājumu saņemšanai pieņems no 20.aprīļa līdz 22.maijam  

    No 20.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai 
saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Ja iepriekšējos ga-
dos beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 
15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksā-
jumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22.maijam. 
Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta ap-
joma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu ie-

sniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs. 
LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbal-

stu, iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 9.jūnijs un līdz šim termiņam netiks piemēroti atbalsta sa-
mazinājumi. Pēc 9.jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs iespējams. Svarīgi atcerēties, 
ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 2015.gadā. 

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10ha un vairāk aramzemes, no 
2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jā-
veic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un no-
drošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosa-
cījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju. 

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) 
„Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā”, kas gan drukātā formātā , gan 
elektroniski būs pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv un Klientu apkalpošanas centros no šā gada 
20.aprīļa. 

Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu saņemšanai, lauksaimnieku interese par lauku blo-
ku precizēšanu ir liela, tāpēc tiek pagarināts arī lauku bloku precizēšanas gala termiņš – termiņš preci-
zēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.maijs. Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauk-
saimniekus jau savlaicīgi veikt bloku precizēšanu, lai būtu iespējams savlaicīgi izskatīt, vai iesniegtā 
informācija ir pareiza. 

LAD jau informēja, ka LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi (koki, krūmu grupas un 
dīķi). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja 
tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu 
jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā 
(EPS). 

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000. 
Informācija no  LAD  mājas lapas 

Paziņojums! 

Vērēmu pagasta iedzīvotājiem platību maksājumu materiālu izsniegšana notiks 22.aprīli no 

plkst.8.30 līdz plkst.10.30 Vērēmu Tautas namā. 

 
Uz tikšanos 25.aprīlī! 

     Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus 
darbus-stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot  pagasta teri-
toriju... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! 
Lielās talkas sākums  2015.gada 25.aprīlī plkst. 09.00. 
     Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā 
pie J.Vilciņa Lielās talkas dienā  25.04.2015. vai arī 24.04.2015. līdz plkst. 
16.00.,turpat arī tiks izsniegti darba cimdi. 
Sondoru, Tūmužu, Adamovas  un Iugulovas ciemos savāktos atkritumus 

(zilajos )maisos jānovieto pie atkritumu konteineriem  25.04.2015. līdz plkst. 13.00. 
 



Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ALAAS” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību 
strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Šajā gadā 12 Rēzeknes 
novada pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, 
Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu ) tiks izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti 
(slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks 
izveidoti 2016. gadā. 

Pieredze liecina, ka vislabākā vieta atkritumu šķirošanai ir slēgta tipa konteineru laukumos. Piemē-
ram, ja konteinerā, kas ir paredzēts papīram, kāds neapzinīgs iedzīvotājs iemet nešķirotus atkritumus, 
visi centieni var izrādīties veltīgi un atkritumi var tikt uzskatīti par nešķirotiem. Tāpēc atkritumu šķiro-
šana ir katra cilvēka godprātības un atbildības jautājums. 

Kamēr Rēzeknes novada teritorijā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķiroša-
nas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam) nav vēl izveidoti, sākot ar šī gada aprīli visos 
novada pagastos SIA „ALAAS” nodrošinās sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu (izbraukumu 
laika grafiks pa pagastiem pievienots pielikumā, kā arī informācija ir pieejama katrā pagasta pārvaldē). 
Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā 
vienu reizi mēnesī) brauks speciāli aprīkota SIA „ALAAS” mašīna un savāks iedzīvotāju atnestos sa-
šķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plastmasu. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA 
„ALAAS” pieņems bez maksas. 

     

 

 

Tiek realizēts projekts „Dejosim ar prieku Rēzeknes novadam!” 

 2014. gada 14. augustā biedrība „Vienota Ģimene”, sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi, iz-
vērtēšanai iesniedza projekta „Dejosim ar prieku Rēzeknes novadam!”  ELFLA atklātā projektu ie-

sniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-

na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". 

Projekta „Dejosim ar prieku Rēzeknes novadam!” iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts 
biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība" Attīstības stratēģijas rīcībā "Atbalsts sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" ar kopēju summu 3958,15 EUR.  Projekta kopējo izmaksu 
priekšfinansēšanas avoti: Vērēmu  pagasta pārvalde – 395,81 EUR, pieprasītais publiskais finansē-

jums no ELFLA – 3562,34 EUR. 
Projekta „Dejosim ar prieku Rēzeknes novadam!” ietvaros ir paredzēts iegādāties  24 zēnu 

(bikses, veste, krekls, pastalas, lakatiņš, sakta) un meiteņu (brunči, krekls, ņieburs, sakta, pastalas, len-
tīte, galvas lakatiņš) Rēzeknes novada tautastērpu komplektus 5-6 gadus veciem bērniem - tautas deju 
kolektīvam „Rakari”. Tautastērpu komplekti tiks iegādāti no SIA "Tautas tērpu centrs Senā Klēts". 

Nodrošinot Vērēmu pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu „Rakari”  ar  tautastērpiem, bēr-
nos tiks veicināta piederības apziņu kolektīvam un dejotprieks, audzināta mīlestība pret dzimto novadu, 
tautas tradīcijām, senču mantojumu, tādējādi dažādojot Vērēmu pagasta un tuvējo pagastu iedzīvotā-
jiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot Latgales tautas deju tradīciju saglabāšanu un popula-
rizēšanu ne tikai pagasta, bet arī novada un nākotnē arī republikas mērogā.    

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā 
Vērēmu  pagasta pārvaldes kolektīvam, Vērēmu pamatskolas pirmsskolas skolotājai Ilzei Kravalei.  

Biedrības „Vienota Ģimene” 
valdes locekle Natālija Bernāne 

PROJEKTS  “DEJOSIM  AR  PRIEKU  RĒZEKNES  NOVADAM” 

ŠKIROSIM  ATKRITUMUS! 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

Kāds ir labums no sadzīves atkritumu šķirošanas? 
1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos atkritumus 

savāc un izved pārstrādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt noteiktu naudas summu, šķi-
rojiet atkritumus! 

2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas 
pašas vai citas preces. Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā pārtikas un 
dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiroto atkri-
tumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmalcināts un izkausēts, lai iegūtu otro dzī-
vi. Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas smiltis un netiek piegružota apkārtējā vide. 

Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji, paklāji, drenāžas 
caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums noderīgas lietas. 

3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs 
nav iespējams pārstrādāt atkārtoti. 

4) Padarām dabu un vidi ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros 
iestrēgušiem polietilēna maisiņiem. 

Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā ir izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas 
sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). Laukumā šķirotu atkritumu 
pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu 
atkritumu savākšanai. Šie atkritumi tiek pieņemti bez maksas. 

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) pieejama SIA „ALAAS” mājas lapā: 
www.alaas.lv (SIA „ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 29132365). 

Neskaidrību gadījumā var zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākajai 

speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 6 46 07185, 29162083. 

      SIA „ALAAS” 100 % kapitāla daļas pieder pašvaldībām. Uzņēmuma dalībnieki ir Rēzek-
nes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes un Ludzas novada pašvaldības. Uzņē-
muma darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkrauša-
na, pārvadāšana, apglabāšana, tā samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veic citas 

sabiedrībai un videi derīgas funkcijas.  

Mobilās šķiroto atkritumu savākšanas vietas un laiki Vērēmu pagastā 

 
Vērēmi Sondoru ciems, Ezeru iela 4  

(blakus konteineriem) 

Pēteris  
Grigorjevs, 
mob.26358475 

12.00-13.00 

Mēneša 1. darba pirmdiena 


