
 

 

2016.gada 

decembris 
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 

 27. novembrī jau ceturto gadu pēc kārtas, 
Adamovas sporta zālē tika rīkotas Vērēmu pagas-
ta sacensības telpu futbolā. 

Futbola sacensībās Vērēmu pagastu pārstā-
vošā komanda izcēlās ne tikai ar sportiskiem sa-
sniegumiem, bet arī ar jaunām futbola formām, 
kas tika iegādātas pateicoties Rēzeknes novada 
domes atbalstītajam inventāra projektam. Saņem-
tais projekta finansējums tika izlietots - 10 krekli-
ņu, 10 šortu, 10 getru, vārtsarga formas, bumbas 
iegādei un futbola formas apdrukai.  

Sacensībās piedalījās piecas komandas - Vi-

ļāni, Dagda, Vērēmi, “FC Sondori”, “Terek no 
Maltas”. Spēles tika izspēlētas pēc apļa sistēmas, 
katrs ar katru. Laukumā cīņa bija spraiga, bet ar 
pārliecinošām četrām uzvarām un vienu neizšķir-
tu spēli pirmo vietu ieguva komanda - “Vērēmi”. 

Pirmās vietas ieguvējus - Kalvi Pekšu 
(komandas kapteini), Guntaru Igauni, Arvi Ka-
račkovu, Jāni Buharinu, Arnoldu Vasiļevski, 
Alekseju Baranovu un Valērju Selezņovu apbal-
voja ar medaļām, kausu un diplomiem. 

Par labāko spēlētāju tika atzīts vārtsargs Va-
lērījs Selezņovs .  

Par 2. -3. vietu cīnījās “Dagda” pret “Terek”. 
Sīvā cīņā 2. vietu izcīnīja komanda “”Terek”.  2. 
un 3. vietas ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām, 
kausu un diplomiem. 

Paldies Vērēmu pagasta pārvaldei par snieg-
to finansiālo atbalstu un dalībniekiem par  sprai-
go un emocijām piepildīto spēli. 

Galvenā tiesnese Zaiga Ivanova  

Vērēmu pagasta jaunatnes lietu speciāliste  

Agita Gutāne 

VĒRĒMU PAGASTA TELPU FUTBOLA SACENSĪBĀS AR JAUNĀM FORMĀM 



INFORMĀCIJA  IEDZĪVOTĀJIEM 

   Pieņemtie MK noteikumu Nr. 491 grozījumi 
paredz, ka suņiem, sākot no sešu mēnešu vecu-
ma, pirms 2017. gada 1. janvāra ir jāimplantē 
mikroshēma, un suns jāreģistrē Lauksaimniecī-
bas Datu Centrā (LDC) līdz 2017. gada 1. janvā-
rim. 

   Suņu īpašniekiem, kuri nebūs savu dzīvnie-
ku reģistrējuši LDC līdz 2017. gada 1. janvārim, 
jāņem vērā, ka, sākot ar nākamo gadu, varēs tikt 
pie soda.   

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts 
reģistrā ir maksas pakalpojums. Saskaņā ar cen-
rādi – vienreizēja maksa  3.50 eiro (ar 
07.10.2016.) apmērā. 
  Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju var: 

• ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, 
American Express, VISA un VISA Electron,) 

Rīgā un centrālajos reģionu punktos; 
• veicot apmaksu internetbankā; 
• izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpoju-

mus. 
Rekvizīti: 

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs 
PVN maks. Nr. 90001840100  
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs  
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000  
Ieņēmumu kods: 21499  
BIC kods: TRELLV22 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka 
īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai 
uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), 
kā arī, par ko tiek maksāts. 

Piemērs: Suņa reģistrācija, mikroči-
pa numurs: 380260070029757 . 

JAUNIE  PAKALPOJUMU  IZCENOJUMI 

      Rēzeknes novada dome 2016.gadā 20.oktobrī ( protokols Nr.24 22.p.) sākot ar 2016.gada  
1.decembri  apstiprināja tarifus   sekojošiem  maksas pakalpojumiem: 

∗ Santehniķa pakalpojumi-5.00 euro/h ar PVN; 

∗ Skaitītāju plombēšana ( ūdens, gāzes, elektrības)-3.05 euro/gab. ar PVN; 

∗ Vērēmu tautas nama zāles noma-6.00 euro/h ar PVN; 

∗ Veļas žāvēšana, 1 cikls-3.00 euro/cikls ar PVN; 

∗ Veļas mazgāšana 1 cikls-2.50 euro/cikls ar PVN; 

∗ Dušas izmantošana ( 30minūtes)-2.00 euro/apmeklējums ar PVN; 

∗ Traktora MTZ 1221.3 izmantošana-23.79 euro/h ar PVN; 

∗ Ekskavatora JMZ-6 izmantošana-29.12 euro/h ar PVN; 

∗ Traktora  T-150 K izmantošana –35.96 euro/h ar PVN; 

∗ Traktora T-40 izmantošana-22.59 euro/h ar PVN. 
     Spēku zaudēja:  

∗ Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.februāra lēmuma “Par gāzes, atkritumu savākšanas un 
transportlīdzekļu izmantošanas tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā” 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 
2.6., apakšpunkti,  

∗ Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmuma “ Par dzīvojamo telpu, īres, neapdzīvo-
jamo telpu nomas maksas par transportlīdzekļu izmantošanu un pakalpojumu apstiprināšanu Vē-
rēmu pagastā” 1.2.apakšpunkts ( tautas nama noma), 3. punkts ( maksa par biroja pakalpojumiem 
(kopēšana) ), 5.punkts ( santehnikas darbi, skaitītāju plombēšana), 

∗ Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma “Par sociālo pakalpojumu ( veļas mazgā-
šanas, žāvēšanas un dušas izmantošanas) tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā” 1., 2., 3. punkti. 

SONDORU  CIEMA  IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI 

  Pamatojoties uz 2008. gada 9. decembra LR MK noteikumiem Nr.1013 (redakcija uz 01.10.2013.) 
17.4.punktu un 2006. gada 12. decembra MK noteikumiem Nr.999 (redakcija uz 01.10.2013.). 12.2. 
punktu, sākot no 1.janvāra 2017.gada komunālo pakalpojuma aprēķinā par atkritumu savākšanu, 



   Es ticu, ka ir brīnumi….. 
       Tuvojas  Ziemassvētku vakars. Lielas baltas pārslas 
kavēdamās  krīt uz zemi un klusina cilvēku steigu, it kā 
vēlēdamās apturēt skriešanu un kaut ko pateikt. Uz kādu 
īsu brīdi steiga rimusi un sirds kaut ko gaida. Kā jau kat-
ros Ziemassvētkos tā gaida brīnumu, ka notiks kaut kas 
neparasts un pārvērtīs visu dzīvi. Bet vai tad tā notiek? 
Vai Ziemassvētkos notiek brīnumi? Jau paši svētki ir  
viens liels un skaists brīnums! 

     Brīnumus radam mēs paši strādājot, darot un mīlot. 
Dvēseles izpausmes ceļos brīnumiem ticam  paši… Tad 
dāvāsim saviem mīļajiem brīnumu mirklīšus mazus!  
Meklēsim brīnumu it visā,-katru dienu atradīsim vismaz 
vienu brīnumu. Rūpīgi vērosim pasauli un kad iemācīsi-

mies  ieraudzīt brīnumus, tad nebrīnieties-tie pēkšņi sāks parādīties it visur, tie sāks jūs paši meklēt.  

 

Gan maziem, gan lieliem  tautas nama  pašdarbības ko-
lektīvu dalībniekiem un to vadītājiem – TICIET  BRĪNUMIEM UN TIE NOTIKS!    

                              GAIŠUS  UN SIRDSMĪĻUS  SVĒTKUS! 

                                       Vērēmu tautas nama vadītāja  S.Strupoviča 

      

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

FOTO no deju kolektīva  “KŪZULS” rudens koncertturnejām Dekšārēs, Ķegumā . 

aprēķins tiks veikts par dzīvoklī deklarētiem iedzīvotājiem. Iesniegumi par iedzīvotāja prombūtni  ne-
tiks pieņemti.  



 

Vērēmu pagasta pārvalde ir sarūpējusi Ziemassvētku dāvanas visiem pagastā 

deklarētajiem bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 2006.gadu. Pagasta bērni (2006.-

2009. gads, sākumskola), kuri mācās citās skolās, varēs saņemt Ziemassvētku dā-

vanas Vērēmu pagasta pārvaldē no 21.12.2016. līdz 31.01.2017. 

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

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

PAZIŅOJUMS 

SVĒTKU  PASĀKUMI  VĒRĒMU  TN 

25.decembrī plkst.20.00  ZIEMASSVĒTKU BALLE. Par deju mūziku gādās grupa AIMARI 
( Aivars un Māris) Maskosimies, liesim laimītes, dejosim… Jautram garastāvoklim ņemiet 
“Ziemsvētku gardumu groziņu” 

26.decembrī  plkst.14.00 SVĒTKU EGLĪTE un DĀVANAS pirmskolas  vecuma bērniem. Ieraša-
nās ar ielūgumiem. 

2017.gada 1.janvāris plkst.01.00 (pēc pusnakts) Jaunā gada DISKO. 


