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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 

SAKOPSIM  SAVU  PAGASTU! 

 

    
 Ir atnācis pavasaris, kad mostas daba un arī cilvēkiem ir 
laiks pamosties un sakārtot savu apdzīvojamo darbības vidi. 
   Veicot pagasta centra Sondori apsekošanu tika konstatēts: 
1. Pie mājām apstādījumu dobes rotā pērnā gada sakaltušie 
augi, cigarešu paliekas un citas drazas. 
2. Individuālās garāžas ir dažādu atkritumu un materiālu 
ieskautas. 
3. Atsevišķi malkas šķūnīši ir daļēji sagruvuši, teritorijas ir 
aizaugušas. 
            Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa 
saistošajos noteikumos  Nr.73 
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā” 
noteikts: 

4.punkts Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpa-
šumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Rēzeknes novadā ir nekustamais īpašums 
(namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves (turpmāk – namīpašumi un zemes gabali) neatkarīgi no tā, vai īpa-
šums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai Zemesgrāmatā, 
jānodrošina to uzturēšana un sakopšana. 
6.punkts Personas, kuras pārkāpj šos saistošos noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās adminis-
tratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība. 
8.punkts  Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada pašvaldības administra-
tīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
10.punkts  Nekustamo īpašumu īpašniekiem savu īpašumu robežās jānodrošina: 
10.1. būvgružu un atkritumu neuzkrāšana īpašuma teritorijās, arī neapbūvētajās teritorijās; 
10.2. nopļautās zāles, nezāļu un lapu nogādāšana izgāztuvē vai kompostēšana; 
10.7. būvju, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud garāmgājē-
jus, būvju lietotājus, īrniekus vai kaimiņus vai bojā ainavu, sakārtošana vai nojaukšana. 
12. punkts Garāžu apsaimniekotājiem jānodrošina garāžu un to teritorijas uzturēšana, zāles no-
pļaušana teritorijā. 
19.punkts  Par noteikumu 10.2. un 12.punktā minēto prasību pārkāpumu uzliekams sods: 
19.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz 142,29 euro; 
19.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 426,86 euro. 
20.punkts  Par  10.1., 10.7.punktos   minēto prasību pārkāpumu uzliekams sods: 
20.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz 284,57 euro; 
20.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 853,72 euro 

Tuvojas Lielā talka un visi, kuri būs sakopuši savas personiskās (māju, garāžu, šķūnīšu, saimnie-
cībuēku, mazdārziņu) teritorijas, tiek aicināti piedalīties sabiedriski izmantojamo teritoriju sakopšanā. 
 
 

 



Talkošanas vietas 

 

Uz tikšanos 23.aprīlī! 
Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus darbus-stādīt kokus, 

radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot  pagasta teritoriju... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev 
pašam un pārējiem! 
   Lielās talkas sākums  2016.gada 23.aprīlī plkst. 09.00. 
Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā pie J.Vilciņa Lielās tal-
kas dienā  23.04.2016. vai arī 22.04.2016. līdz plkst. 16.00.,turpat arī tiks izsniegti darba cimdi. 
Sondoru, Tūmužu, Adamovas  un Iugulovas ciemos savāktos atkritumus (baltajos )maisos jāno-
vieto pie atkritumu konteineriem  23.04.2016. līdz plkst. 12.00. 
23.04.2016. plkst. 13.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas es-
trādes . 
 

Administrācija 

 
 

Talkas 
rīko-
tājs 

Teritorijas,ko paredzēts 

sakopt talkas laikā 

Talkas atbildīgā kontaktin-
formācija 

(vārds,uzvārds,mobilais 
tālrunis,e pasta adrese. 

uz kuru sūtīt informāciju) 

Vērēmu 
pagasta 
pārval-
de 

Sondoru ciems: 
1.Ciemata labiekārtošanas darbi: atkritumu sa-
vākšana u.c. 
2.Šķeņevas ezera pludmales  uzkopšanas darbi. 
Talcinieki-Sondoru ciemata iedzīvotāji, pagasta  
jaunieši ,Vērēmu pagasta pārvaldes un 
tās struktūrvienību speciālisti un darbinieki. 
 

Jānis VILCIŅŠ 

26361832 

  

A.Gutāne 29963896 

  Tūmužu ciema teritorijas kopšana. 
Talcinieki-Tūmužu ciemata iedzīvotāji 

Jānis VILCIŅŠ 

26361832 
  Adamovas ezera piekrastes zonas , Adamovas 

ciema teritorijas un Adamovas brāļu kapu terito-
rijas 
kopšana. 
Talcinieki-Adamovas sanatorijas internātskolas 
skolēni, darbinieki,ciemata iedzīvotāji 
 

Uldis Dauguļs 

27888582 

  Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana, Loboržu 
 brālu kapu kopšana . 
Talcinieki-Verēmu pamatskolas  skolēni un 
darbinieki 
 

Jevģēnija PAURA 

64628835 

  L.Rancānes Makašānu amatu vidussko- 
las teritorijas un Iugulovas ciema teritorijas 
kopšana,Iugulovas ezera piekrastes zonas kopša-
na. 
Talcinieki-L.Rancānes Makašānu amatu 
 vidusskolas skolotāji ,skolēni ,tehniskie darbi-
nieki un ciemata iedzīvotāji 

Ineta APŠINIKA 

28327113 

  



Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 23.maijam lauksaimnieki 
var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta 
maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.  

Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauksaimniecības zemes, atbalsta 
saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina arī 
visus pārējos lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību maksājumiem 
elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu, nekā tad, ja iesniegums iesniegts papīra formātā. 
Viens no ieguvumiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst 
jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai tiem klientiem, kuri 
būs pieteikušies atbalsta saņemšanai EPS, LAD varēs pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un lauk-
saimnieks paspēs līdz 27.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus ne-
pagūs konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja 
klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī ne-
ļaus pieteikt neatbilstošas platības. 

Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klien-
tiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus.  

      LAD Austrumlatgales RLP konsultācijas Vērēmu pagastā  par elektronisko platību maksāju-
mu iesniegumu iesniegšanu 2016.gadā 3.maijā Vērēmu Tautas namā. Konsultāciju sākums plkst. 
9:00. Lai ātri un veiksmīgi noritētu klientu platību maksājumu iesniegumu iesniegšana, izmanto-
jot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), klientiem, ierodoties konsultāciju vietās, jāzina 
savs LAD klienta numurs, EPS lietotājvārds un parole, kā arī jāpaņem līdzi iepriekšējā gada 
platību maksājumu iesnieguma kopija.  

Ar Zivju fonda padomes lēmumu Vērēmu pagasta pārvaldei  ir piešķirti 3995 
euro līdaku mazuļu iegādei zivju resursu atražošanai un pavairošanai Adamovas 
ezerā. Par 17 000 līdaku mazuļu piegādi tiks slēgts līgums ar SIA “Rūjas zivju 
audzētava”.  

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

ADAMOVAS EZERA ZIVJU RESURSU PAPILDINĀŠANA 

INFORMĀCIJA  PAR DĪĶU  RAKŠANU 

      Ja pagasta iedzīvotājs grib rakt dīķi  līdz 0,5 ha, tad var griezties būvvaldē. Būvvalde  sniedz hidro-
melioratoru kontaktus ar kuriem sazināties pirms dīķu rakšanas. Būvdarbi veicami saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas 
būvju būvnoteikumi". Saskaņā ar inženierbūvju iedalījumu rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha ir 
attiecināms uz pirmo grupu un projektētāji Būvvaldē iesniegs paskaidrojuma rakstu par konkrētu ie-
sniegumu. 

PAGASTA  JAUNIEŠU  AKTIVITĀTES 

Rēzeknes novada „MALTAS KAUSS” telpu futbolā. 

    Šī gada 13. martā , Maltas daudzfunkcionā-
lā zāle norisinājās telpu futbola sacensības. 
Sacensībās piedalījās septiņas komndas (no 
Vērēmiem brauca divas komandas): FC Son-
dori un FC Juniori/Sondori, Malta, Feimaņi, 
Malta Junior, F.C. Bērzgale, Kalupe. Spēles 
tika izspēlētas pēc apakšgrupu sistēmas. God-
algoto pirmo vietu ieguva Kalupe, otrie ierin-

dojās Malta, bet trešie mūsējie- FC Sondori ( Kalvis Pekšs, Uģis Kļaviņš, Rihards Rižovs, Einārs 
Landsbergs, Vadims Dubrovskis, Arnis Aleksandrovičs, Einārs Aleksandrovičs).  

    Paldies spēlētājiem par izturību un cīņas sparu. 

Jaunatnes lietu speciāliste Agita Gutāne 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

ZIŅAS  NO “KULTŪRAS  GROZA” 

PASĀKUMI 

    Pasākumi maijā. 

TAUTAS NAMĀ 
7.maijs plkst.17.00  Māmiņdienas priekšvakarā Svētku koncerts un  Vārda došanas svētki Tau-
tas nama bērnu vokālajam ansamblim. 
Visi mīļi aicināti. 
BRĪVDABAS ESTRĀDĒ 

21.maijā plkst.16.00  Deju kolektīvu Sadancis “Možam garam un sparam”. Strūklakas modinā-

šana. Gaidām ciemiņus no Ķekavas, Bārbeles un Rēzeknes pilsētas un novada. 

Dziedot dzimu , 
dziedot augu..... 

  Aizritējusi Rē-
zeknes apriņķa ko-
ru skate, kas ir kār-
tējo Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un 
Deju svētku starp-
laika pasākums.  
Skatē piedalījās 
sievu, vīru un 
jauktie kori no Rē-
zeknes pilsētas un 
novada, Viļāniem, 
Ludzas un Mēr-
dzenes. Priekšne-
sumus vērtēja žūri-
ja, kuras sastāvā 
bija Jānis Baltiņš, 

Agita Ikauniece un Rihards Dubra. 
Vērēmu tautas nama Jauktais koris izpildīja 3 priekšnesumus-divus izlozes un vienu izvēles skaņ-

darbu .“ Ar žūrijas vērtējumu – iegūtu II pakāpi, ieteikumiem tālākai izaugsmei esam apmierināti”, sa-
ka kora diriģente Solvita Pavlovska. 

Kora dalībnieki aicina dziedāt gribētājus uz mēģinājumiem otrdienās plkst.18.30 un paši jau gatavo-
jas Vidzemes un Latgales  Dziesmu dienai, kura notiks 28.maijā Alūksnē. 

LAI SKAN!  
Sagatavoja 

S.Strupoviča  

 
“Pavasaris Galvā” 

Visa mēneša garumā jauniešiem un bērniem, bija iespēja ap-
gleznot krekliņus, bikses un citus apģērba gabalus pavasarīgā 
noskaņā. Aktīvākie, protams bija Vērēmu pagasta Juniori, 
kas ar savām idejām radoši izpaudās  sava krekliņa apglezno-
šanā, kā arī palīdzēja mazākajiem bērniem darboties.  

Jaunatnes lietu speciāliste Agita Gutāne 


