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     Godātie Vērēmu pagasta ļaudis, Vērēmu pagasta pārvalde sveic Jūs Latvijas Republikas  

proklamēšanas gadadienā!   

Rēzeknes novada pašvaldības Vides  aizsardzī-
bas fonda  projekta “Vides stāvokļa uzlabošana 
Vērēmu pagasta teritorijā” īstenošana 

Par Vērēmu pagastam pienākošos Vides 
aizsardzības fonda finansējumu SIA “Rēzeknes 
nams” izstrādāja Vērēmu pamatskolas teritorijā 
esošo gājēju celiņu daļējas pārbūves būvniecības 
ieceres dokumentāciju un septembra – oktobra 
mēnešos SIA “AV Būvnieks” izbūvēja  mūsdie-
nīgus, viegli kopjamus bruģakmens gājēju celi-
ņus 222,5 m2 platībā Verēmu pamatskolai piegu-
lošajā  teritorijā Škeņevas ciemā, kurā izvietoti 

bērnu rotaļu laukums , sporta laukums, putnu 
pilsētiņa, kas ir brīvi pieejami objekti visiem pa-
gasta iedzīvotājiem. Vērēmu pagasta teritorija ir 
kļuvusi estētiski pievilcīgāka, ērti un droši iz-
mantojama un līdz ar to ir uzlabojies vides stā-
voklis.  

Vērēmu pagasta projektu vadītāja L.Melne 

VERĒMU PAMATSKOLAI  JAUNI GĀJĒJU CELIŅI 

   17.novembris      plkst.18:00 
Vērēmu tautas nams 

SVĒTKU  KONCERTS 

“ ZEME, ZEME ,KAS TĀ ZEME ....” 

veltījums Latvijas Republikas 

98.gadadienas svinībām 

* svētku uzruna 

* koncerts 

* pagasta iedzīvotāju izvirzīto 
   nominantu godināšana  

18.novembrī plkst.16:00    Vērēmu tautas namā  filmas „Melānijas hronika“ demonstrēšana 

18.novembrī plkst.18.00  nāciet ar svecītēm pie pagasta pārvaldes ēkas , lai izgaismotu  Latviju 



INFORMĀCIJA  CIEMATA  IEDZĪVOTĀJIEM! 

Metodika norēķiniem par ūdens apgādes pakalpojumiem 
Vērēmu pagasta daudzdzīvokļu mājās un privātmājās. 

Metodika ir izstrādāta, pamatojoties uz 2008. gada 9. decembra LR MK noteikumiem Nr.1013 
(redakcija uz 05.11.2014.) un 2006. gada 12. decembra MK noteikumiem Nr.999 (redakcija uz 
19.12.2014.).  

Ar Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija  lēmumu ( protokols Nr.14, 9.§) ir apstipri-
nāti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Vērēmu pagasta Sondoru – Škeņevas ciemā:  

Par ūdensapgādi par 1 m3  0,74 EUR ( bez PVN); 
  Par kanalizāciju par 1 m3  1,35  EUR ( bez PVN) ( kombinētais tarifs  par 1 m3 2,09 EUR bez 
PVN)  līdz ar to ir zaudējis spēku  Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.janvāra lēmums (protokols 
Nr.2, 75.§) saskaņā ar kuru ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķins tika veikts arī ņemot vērā 
cilvēku skaitu īpašumā. 

Metodika nosaka kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzējs veic ikmēneša komunālo pakalpojumu 
maksas aprēķinus par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojamiem dzīvokļu un privātmāju īpašu-
miem.  
1. Metodikā lietotie termini  
Pakalpojumu sniedzējs - Vērēmu pagasta pārvalde. 
Dzīvokļa iemītnieks – fiziska persona, kura deklarējusi savu dzīvesvietu vai arī faktiski dzīvo daudz-
dzīvokļu mājā. Gadījumā, ja privātā īpašumā esošā dzīvoklī nav deklarēta neviena fiziska persona, kā 
arī dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis ziņas par tajā faktiski dzīvojošām personām, minētā dzīvokļa 
īpašnieks, kā vienīgais Pakalpojumu sniedzējam zināmais dzīvokļa  valdītājs, tiek uzskatīts par dzī-
vokļa iemītnieku. 
Īrnieks – persona, kas uz īres līguma pamata, kas noslēgts ar Pakalpojumu sniedzēju, lieto Vērēmu 
pagasta pārvaldei piederošu dzīvokļa īpašumu. 
Verificēšana – ūdens skaitītāja tehniska stāvokļa pārbaude un sertificēšana. 
2. Ūdens skaitītāju uzstādīšana un verificēšana   
Visiem dzīvokļu un privātmāju īpašumiem ir jāuzstāda ūdens skaitītāji ūdens patēriņa uzskaitei. 
Uz 1.novenbri  nav uzstādīti skaitītāji sekojošās  adresēs: 
 
 
 
 
 
 
 

 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina ūdens skaitītāju rādījumu kontroli reizi trīs mēnešos un ūdens skai-
tītāju verifikācijas termiņa kontroli. Verifikācijas termiņš ir 4 gadi. 
3. Norēķini par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 
3.1.Norēķini dzīvokļu un privātmāju īpašumiem ar uzstādītiem skaitītājiem  
3.1.1 Dzīvokļa iemītniekam ūdens skaitītāju faktiskos rādījumus jāpaziņo no tekošā mēneša 28.datuma 
līdz nākamā mēneša 3.datumam (piemēram: par ūdens patēriņu novembrī - no 28.novembra līdz 
03.decembrim) e-pasts: kristina.fedorenkova@veremi.lv vai pa tel. 64605902 
3.1.2 Pakalpojuma izcenojums:  

Ūdens 1 m3  0,8954 EUR ar PVN 
Kanalizācija 1 m3  1,6335 EUR ar PVN 
Ūdens un kanalizācija 1m3  2,5289 ar PVN 

3.1.3 Ja dzīvokļa iemītnieks nav paziņojis ūdens skaitītāju rādījumus par attiecīgo mēnesi un nav pa-
ziņojis par savu prombūtni, ūdens patēriņš tiek noteikts, pamatojoties uz attiecīgā dzīvokļa īpa-
šuma iepriekšējo trīs mēnešu paziņoto ūdens patēriņu, aprēķinot mēneša vidējo ūdens patēriņu 
(trīs mēnešu m3 summa dalās uz trīs). 

3.1.4 Maksa par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar metodikas 
punktu 3.2.1 ja:- dzīvokļa iemītnieks vairāk kā trīs mēnešus pēc kārtas nepaziņo dzīvokļa ūdens 
patēriņu, sākot ar 4. mēnesi; 
- ja nav aprīkots ar lietošanai derīgiem ūdens skaitītājiem (nav veikta verifikācija); 

Jāņa Zvīdra iela 11 (4 dzīvokli); 
Jāņa Zvīdra iela 3a (5 dzīvokli); 
Jāņa Zvīdra iela 32 (1 dzīvoklis); 
Jāņa Zvīdra iela 1a (1 dzīvoklis); 
Jāņa Zvīdra iela 5 (7 dzīvokli); 
Jāņa Zvīdra iela 3b (2 dzīvokli); 
  

Ezeru iela 4 (6 dzīvokli); 
Ezeru iela 2 (3 dzīvokli); 
Ezeru iela 8 (4 dzīvokli); 
Ezeru iela 6 (10 dzīvokli); 
Ezeru iela 5a (7 dzīvokli); 
Saules iela 1, Škeņeva 
 “Vārpa”, Škeņeva 



-atkārtoti liedz iespēju Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem pārbaudīt ūdens skaitītāju faktiskos 
rādījumus; 
- ir bojātas plombas, ūdens skaitītājs vai ir falsificēti ūdens skaitītāju rādījumi. 

3.2.Norēķini dzīvokļu īpašumiem kur nav uzstādīti skaitītāji  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Ūdens patēriņu bez skaitītājiem aprēķina:  
3.2.2 Pakalpojuma izcenojums:  

Ūdens 1 m3  0,8954 EUR ar PVN 
Kanalizācija 1 m3  1,6335 EUR ar PVN 
Ūdens un kanalizācija 1m3  2,5289 ar PVN 

3.3. Ja visos dzīvokļu īpašumos daudzdzīvokļu mājā ir uzstādīti ūdens skaitītāji un nepastāv minē-
tais punkts 3.1.4, tad starpība starp mājas kopējā skaitītāja uzrādīto mēneša ūdens patēriņu m3 un pazi-
ņoto kopēju klientu patēriņu tiek sadalīta starp mājas dzīvokļu īpašumu skaitu, pēc punkta 3.2.1 princi-
pa. 
Metodika stājas spēkā ar 2016.gada 1.novembrī. 

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

“Hat party jeb Cepurīšu tusiņš 
 Vērēmos.” 

26.oktobrī Vērēmu pagasta bibliotēka sa-
darbībā ar Jauniešu centru rīkoja pasākumu bēr-
niem – “Cepurīšu ballīte”. Katram pasākuma da-
lībniekam bija mājas uzdevums sagatavot oriģinā-
lu, atbilstošu savam tērpam cepurīti, kas visa vaka-
ra gaitā tika vērtēta. Pasākuma noslēgumā tika iz-
vēlēta “SUPER CEPURE 2016”, kā arī bērniem 
pasniegtas citas nominācijas. 

Pasākumā piedalījās 15 bērni, kas bija sa-
rūpējuši oriģinālas, košas un skaistas cepurītes. 
Bērni bija ieradušies uz pasākumu pie Cepurīšu 
karalienes, kas viņiem vakara gaitā lika iejusties 
modeļu lomā. Katrai cepurītei bija savs nosau-
kums un bērni tās gan demonstrēja, gan arī rekla-
mēja. Protams, vakara jautrākais dalībnieks bija 
Raganiņa, kas bērniem lika smieties, jestri dejot un 
spēlēt dažādas spēles. Vakara gaitā bērni guva 
jaunas zināšanas par cepuru vēsturi, izcelsmi, pie-
lietojumu un to veidiem. Izrādījās, ka bērni dau-
dzus cepurīšu veidus jau zināja, bet bija arī tādi, 
kas viņus pārsteidza. 

Jauniešu centrā bērniem bija sarūpēts cie-
nasts, ar ko viņi cienājās pirms nomināciju pa-
sniegšanas. 

2016.gada SUPER CEPURĪTES titulu ie-
guva Anastasija Porazenko, bet ne viens no pasā-
kuma dalībniekiem nepalika bez nominācijas un 
veicināšanas balvas. Tika pasniegtas tādas nomi-
nācijas, kā SKAISTĀKĀ, ORIĢINĀLĀKĀ, GA-

RĀKĀ, MAZĀ-
KĀ, RADOŠĀ-
KĀ,SPILGTAKĀ, 
PUĶAINĀKĀ ce-
pure. 
Ceram šāda veida 
pasākumu ieviest 
kā tradīciju Vērē-
mu pagastā, lai 
bērni varētu radoši 
izpausties un liet-
derīgi un saturīgi 
pavadīt savu brīvo 
laiku 

Vērēmu pagasta Jaunatnes lietu speciāliste 
Agita Gutāne 

 
 

No Mājās kopējā ūdens skaitītāja uzrādītā mēneša patēriņa m3 
tiek atņemts 

kopējais dzīvokļu iemītnieku paziņotais ūdens daudzums m3 
kurš tiek sadalīts 

proporcionāli daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumu, kuros nav uzstādīti 
skaitītāji, skaitam. 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

  Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzek-
nes novada dome 2016.gada 3.novembra sēdē 
pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritori-
jas plānojuma 2013. – 2024.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.25, 1. §). 
   Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsāk-
ta, pamatojoties uz vairāk nekā 30 fizisko personu 
iesniegumiem ar lūgumu mainīt atsevišķus teritori-
jas plānojumā noteiktos apbūves parametrus 
(apbūves blīvums un stāvu skaits) vasarnīcu un 
dārzkopības kooperatīvu teritorijā. Papildus Teri-
torijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros ir 
paredzēts pārskatīt un precizēt Rēzeknes novada 
ciemu ielu klasifikāciju un izstrādāt ciemu ielu 
sarkano līniju plānu, kā arī izvērtēt esošo Rēzek-
nes novada ciemu robežas un nepieciešamības ga-
dījumā veikt to precizēšanu.  Tiks veiktas arī citas 
tehniska rakstura izmaiņas gan teritorijas plānoju-
ma grafiskajā daļā, gan teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos, saskaņojot plānošanas doku-
mentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 
    Aicinām tos zemes īpašniekus, kuri laika pos-
mā līdz 2024.gadam (kas ir spēkā esošā teritorijas 
plānojuma darbības beigu gads) ir ieplānojuši 
krasi mainīt sava īpašuma izmantošanu, piemē-

ram, no lauksaimnieciskās darbības uz rūpnie-
cisko ražošanu, izmantot iespēju un sniegt 
priekšlikumus atļautās izmantošanas maiņai 
kādā konkrētā zemes gabalā. 
   Rakstiskus priekšlikumus funkcionālā zonē-
juma maiņai vai ieteikumus Teritorijas plāno-
juma grozījumu izstrādei (atbilstoši apstiprinā-
tajam darba uzdevumam) aicinām iesniegt Rē-
zeknes novada pašvaldībai līdz 2017.gada 
1.februārim (adrese: Rēzeknes novada pašvaldī-
ba, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknes, LV-4601; 
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv). 
Ar jautājumiem vērsties pie:  
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītā-

jas Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plā-
nošanas nodaļas teritorijas plānotājas Līgas Ro-
mančukas (tālrunis 64607205, li-
ga.romancuka@rezeknesnovads.lv); 

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 
dienesta zemes lietu speciālistes Vērēmu  pa-
gastā  Laimdotas Melnes  klientu pieņemšanas 
laikā: 
Pirmdienā , 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, tālru-

nis 64605901, e-pasts info@veremi.lv  
 

        Kairiša spēlfilma “Melānijas hronika“ ir 
stāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas 
(1905–1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma ta-
pusi pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna 
“Veļupes krastā” motīviem.  
      Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brīnu-
mu, gara plašumu un ciešanu pilnajiem likteņiem 
Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts 
par latviešu sievietēm, kurām bija jācieš, jāizdzī-
vo un jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvija. 

     Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS okupētā 
Latvija. Varas pārstāvji iebrūk Melānijas un viņas 
vīra, neatkarīgās Latvijas laikraksta galvenā re-
daktora, Aleksandra mājoklī, liek modināt astoņ-
gadīgo dēlu Andreju un kāpt kravas mašīnā. Sta-
cijā vīrieši tiek šķirti no ģimenēm. Šajā dienā pa-
domju vara deportēja aptuveni 17 000 cilvēku 
Latvijā (nākamais deportāciju vilnis Latviju skāra 
1949. gada martā). 

     Deportētos ved uz Sibīriju lopu vagonos. Melā-
nijai un viņas dēlam vispirms ir jāizdzīvo – trīs 
nedēļu ilgajā braucienā līdz nomaļajam Tjuhtetas 

ciemam, pirmajos mēnešos svešajā vidē, badā un 
slimībās, bet pēc tam – jādzīvo. Jāsamierinās un 
jāpieņem jaunā dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir 
zudis pamats un pamatojums. Kādu tas noved 
līdz sabrukumam, Melāniju līdz apziņai, kurā 
“skan tikai viena stīga – cerība.” Un arī līdz pie-
dzīvotā detalizētiem pierakstiem, kas vēlāk veido 
apjomīgu literāru darbu par Sibīrijā pavadītajiem 
16 gadiem. 

     Saglabāt cerību, saglabāt tādu cilvēku sevī, 
kurš ir stiprāks par badu, aukstumu, nežēlību, pat 
par nāvi, un ir spējīgs uzņemties atbildību par 
līdzcilvēku, palīdzēt citiem, – tāds ir Melānijas 
Vanagas pašas, viņas atmiņu un arī šī kinofilmas 
par Melāniju Vanagu apliecinājums gaišajam pa-
saulē, gaišumam katrā no mums. 

      Režisors – Viesturs Kairišs; lomās - Sabine 
Timoteo, Guna Zariņa, Maija Doveika, Baiba 
Broka, Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, Ivars 
Krasts. Filmas garums: 2h 

 NĀC, SKATIES   UN  IZDZĪVO   ŠO    

LIKTEŅSTĀSTU ! 

UZSĀKTA RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU   

PAR  JAUNO  SPĒLFILMU  “MELĀNIJAS  HRONIKA” 


