
 

 
2015.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 

BIBLIOTĒKAS  JAUNUMI 

Vasaras brīvdienās bibliotēkā darbojās radošās darbnīcas. Bērniem bija iespēja pīt no gumijām 
dzīvnieciņus un rotaslietas, gredzenus, bet pirmajam septembrim darinājām zvaniņus. 

4.septembrī bibliotēkā notika pasākums “Dzejas 
dienas”. Pasākumā piedalījās pagasta iedzīvotāji un Vē-
rēmu pamatskolas skolēni. Katra uzdevums bija uzrak-
stīt vienu pantiņu no mīļākā dzejoļa uz asfalta ar krīti-
ņiem vai ar flomāsteri uz krāsainām lapām. Pēc pasāku-
ma visi saņēma balvas Minjonu uzlīmes. Dzejoļu panti-
ņi, kuri bija rakstīti uz papīra lapām izvietoti bibliotēkas 
foajē. 

17. septembrī notika bibliotēkas akreditācija. 
Bibliotēku akreditēja komisija, kuras sastāvā bija 
LR Kultūras ministrijas bibliotēku nodaļas vecākā refe-
rente Vanda Bērziņa, Doloresa Veilande - Rīgas Centrālā bibliotēkas direktores vietniece, Dzintra 
Punga Jelgavas Zinātniska bibliotēkas direktores vietniece, novada pašvaldības metodiskā darba vadī-
tāja Anastasija Belogubova -bibliotēku informācijas speciāliste. Bibliotēka tika novērtēta pozitīvi un  
akreditēta uz 5 gadiem. 

Sagatavoja un fotografēja R.Volkova 

INFORMĀCIJA  IEDZĪVOTĀJIEM 
Degsim sveču gaismu pagasta kapsētās 

17.oktobrī      plkst.14.00   Vērēmu kapos 

                        plkst.15.00   Škeņevas kapos 

                        plkst.16.00  Lejas Ančupānu kapos 

                        plkst.17.00  Plikpurmaļu kapos 

18.oktobrī      plkst.14.00  Zeltiņu kapos 

                        plkst.15.00  Obricku kapos 

                        plkst.16.00  Vecborisovas kapos 



Var pieteikties valsts atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 
 resursu saglabāšanai 

Lauksaimnieki no šā gada 1.septembra līdz 30.septembrim var pieteikties 
uz valsts atbalstu pasākumā „Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 
resursu saglabāšanai”. Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas. 
Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības 
šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās 

šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Lat-
vijas vietējās kazu šķirnes – audzētājs. 

Pieteikties var minēto dzīvnieku audzētājs: 
∗ kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības 
dzīvnieku apzīmēšanu, 

∗ kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo 
maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un 
Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un 
lauku ainavas uzlabošanai. 

Aizpildīts iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD)  reģionālo lauksaimniecības pārvalžu 
Klientu apkalpošanas centros vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. 
Iesniegumu var iesniegt, izmantojot arī Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Tādēļ LAD aicina 
izmantot EPS sniegtās priekšrocības - sagatavot iesniegumu un pievienot pavaddokumentus elektronis-
ki; tas ļaus ietaupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm, aizpildot dokumentus. Tā kā EPS ir pieejama 
tikai tiem klientiem, kuri noslēguši līgumu par EPS pakalpojumu izmantošanu, LAD aicina lauksaim-
niekus, kuri vēl to nav izdarījuši, noslēgt šādu līgumu. 
Sīkāka informācija par visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī EPS un tā lietošanu atrodama 
LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Valsts atbalsta veidi” un „Elektroniskā pieteikšanās sistē-
ma”. 
Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem 
Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā”. 

LAD  informācija 

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFU APSTIPRINĀŠANU 
VĒRĒMU PAGASTA IUGULOVAS CIEMĀ 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku” un 2015.gada 8.augusta Vērēmu pagasta pārvaldes ierosinājumu “Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu apstiprināšana” un Komunālo pakalpojumu komisijas 2015.gada 10.septembra 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome  n o l e m j:  
1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus dzīvojamajā un nedzīvojamajā fondā Rēzeknes novada Vērēmu 
pagastā  nodrošina Vērēmu  pagasta pārvaldes komunālā saimniecība.  
2.  Sākot ar 2015.gada 1.novembri, tiek  noteikti sekojoši  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Iugu-
lovas  ciemā  :  
2.1. Par ūdensapgādi par 1 m3 0,91 EUR (bez PVN);  
2.2. Par kanalizāciju par 1 m3  1,65 EUR (bez PVN). 
  Lūgums Iugulovas ciema iedzīvotājiem, kuri izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, ieras-
ties Vērēmu pagasta pārvaldē noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 



Fotomirkļi  no vasaras pasākumiem. 
 

Jaunības svētki 
 
 
 
 
 
Uz svētkiem ieradušies 4 jaunieši 
un viņu radi, draugi, kaimiņi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dzīve ir viens liels teātris ...7 minūšu laikā iestudētā 
izrāde ''Sarkangalvīte un vilks''. 
Lomās: Sarkangalvīte - Rudīte Poiša, 
vecmāmiņa - Justīne Širina 
vilks- Aleksandrs Reinicāns 
mednieks- Kristaps Ivons 

 

 

 

 

 

Deju kopa KŪZULS VPDK festivālā SOĻI SMILTĪS- Skultē  

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Latgales novada VPDK vasaras sadancošanās Višķos 

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

PASĀKUMI 

     

 

   Miķeļdienā, 29.septembrī plkst.14.00, notiks Senioru atpūtas 

centra atklāšana, (adrese: Sondori, J.Zvīdra iela 32-5). 

Turpinājumā, ikgadējā, pagasta senioru Rudens groziņballe 

tautas namā. Ikvienu, aicinām, piedalīties Rudens bagātību iz-

stādē. Būs degustācijas, konkursi un balvas. Kursēs pagasta au-

tobuss. 

 

 

    30.septembrī tautas nama pašdarbnieki, ar rudenīgiem sveicieniem, dosies uz Strūžānu  

Pansionātu, lai atzīmētu Veco ļaužu dienu. 


