
 
 

2018.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 

13. SAEIMAS  VĒLĒŠANAS 

PROJEKTU  ĪSTENOŠANA  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

          Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu kārtība noteikta 
Satversmē, Saeimas vēlēšanu likumā, arī vairākos citos tiesību aktos.  

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 

 

     Rēzeknē, balss nodošanas glabāšanā vēlēšanu iecirknis atradīsies RēzeknesTehnoloģiju akadēmijā, 
adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne. 
     Rēzeknes novadā, balss nodošanas glabāšanā vēlēšanu iecirknis atradīsies Maltā, adrese: 1.Maija 
iela 80, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. 

Balsi glabāšanā varēs nodot šajos iecirkņos varēs:  
- trešdien, 3.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, 
- ceturtdien, 4.oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, 
- piektdien, 5.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00. 

Nodot balsi glabāšanā atļauts tikai vienu reizi. 
Informācija no CVK mājaslapas 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.Saeimas vēlēšanu dienā, 6.oktobrī, no plkst.7.00 - 20.00 
Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs atvērti no plkst.7.00 - 20.00 pēc vietējā laika. 
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā: 
Pirmdien, 1.oktobrī: no plkst.17.00 - 20.00 
Otrdien, 2.oktobrī: no plkst. 8.00 - 11.00 
Trešdien, 3.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00 
Ceturtdien, 4.oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00 
Piektdien, 5.oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00 

Svarīgi!  
     Šajā laikā balsošana nenotiek, izņemot balss nodošanas glabāšanā vēlēšanu iecirkņus 3., 4. un 
5.oktobrī. Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvē-
lēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā. 

 
 
 
 

Augustā  pabeigta ES ELFLA programmas 
2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
Rēzeknes novada pašvaldības projekta  
“Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru cie-
mā” 1.kārta. Sondoru ciemā, J.Zvīdra ielā 32, 

dzīvoklis Nr. 2 ir pārbūvēts par trenažieru zāli ar 
palīgtelpām, ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma , ventilācija un elektroapgāde,  

Ieeja pirms projekta Ieeja ar uzbrauktuvi pēc 

projekta 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

      Šī gada vasara ar karstumu ir labvēlīga bīstamajai augļkoku slimībai - bakteri-
ālajai iedegai. Līdz augusta sākumam Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori 
veikuši 641 pārbaudi un noņēmuši 235 paraugus bakteriālās iedegas klātbūtnes 
noteikšanai. Trīs dārzos Latvijā ir konstatēta slimība. Vislielākie baktērijas apjomi 
šobrīd ir Rēzeknes novada Lendžu pagasta komercdārzā, kur slimības dēļ tika iznī-
cināti vairāk nekā 800 augļkoki. Pagasta iedzīvotāji, pārbaudiet arī savus augļu 
dārzus! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
izbūvēta  uzbrauktuve , lai objekts būtu pieejams personām ar kustību traucējumiem. Būvniecības dar-
bus veica SIA “INTECO WOOD”. Oktobrī centrā  tiks  uzstādīti  3 kardiotrenažieri   un 2 daudzfun-
kcionālie   trenažieri  fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta  attiecināmās izmaksas 
ir 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums  un  2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes  
līdzfinansējums. 
 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  
 
 

 

 

2018.gada 12.februārī  LAD Austrumlatgales reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve 
Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, kas tika iesniegts 
pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpa-
sākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 
 Projekta ietvaros Vērēmu pagastā  paredzēts 
atjaunot novadgrāvi 0,64 km garumā Škeņevas ciemā 
no valsts autoceļa V586  līdz Škeņevas ezeram ar ko-
pējo izrokamo kubatūru - 1417 m3, kā arī  izveidot vi-
dei draudzīgu sedimentācijas baseinu, lai novērstu virs-
zemes ūdeņos nonākušo organisko un ķīmisko vielu 

ieplūšanu Škeņevas ezerā. 
 Ir veikts būvdarbu iepirkums un oktobrī  plānots uzsākt projekta īstenošanas darbus, kuri jāpa-
beidz līdz gada beigām. 
 Publiskais finansējums Vērēmu pagasta novadgrāvja pārbūvei 6605 euro. 
 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  

Telpa pirms projekta Telpa pēc projekta pabeigšanas 



PAZIŅOJUMS  IEDZĪVOTĀJIEM 

 

Slimības apraksts 
Bakteriālo iedegu infekciju izraisa baktērija Erwinia amylovora, kas viegli izplatās ar kukai-

ņu, putnu, vēja un citu pārnesēju palīdzību. Inficēti var būt arī saimniekaugu ziedputekšņi, tādēļ 
īpaši viegli baktērija izplatās ziedēšanas laikā – ar apputeksnētāju kukaiņu palīdzību. Lieli izpla-
tīšanās draudi ir arī siltā un mitrā laikā, kad baktērijas strauji vairojas un ilgāk izdzīvo ārpus 
auga. Slimības pazīmes mēdz būt atšķirīgas atkarībā no gadalaika, un viegli sajaucamas ar citu 
slimību simptomiem, tāpēc droši apstiprināt bakteriālo iedegu infekciju var tikai laboratoriski. 
Pazīmes visizteiktāk novērojamas aktīvas veģetācijas laikā. 

Bakteriālās iedegas raksturīgākie simptomi: 

Ziedi: daži vai visi ziedi novīst, nomelnē, iet bojā, bet parasti nenokrīt un paliek pie auga. 

Pumpuri un jaunie dzinumi: novīst, nobrūnē. 

Lapas: lapu kāta un centrālā dzīslojuma nobrūnēšana. 

Augļi: nobrūnē, sačokurojas un iet bojā, bet nenokrīt. 
Zari un stumbrs: slimība sākas no ziedu vai zaru galiem, no tiem baktērijas pāriet uz lielā-

kajiem zariem un izplatās uz galveno stumbru. Pavasarī augi izskatās kā deguši vai sala bojāti. 
Vēlāk bojāto koku miza vietām uzpūšas un plaisā. Zem tikko bojātas mizas koksne ir brūngan-
sarkana. 

Mitrā siltā laikā no bojātiem pumpuriem, ziediem, jauniem dzinumiem, mizas plaisām un 
augļiem izdalās pienbalts vai zeltains šķidrums (eksudāts). 

Ar bakteriālām iedegām slimi koki var pilnībā aiziet bojā vienas sezonas laikā 
Slimības pazīmes ir viegli sajaucamas ar citu slimību simptomiem, tāpēc droši apstiprināt 

bakteriālo iedegu infekciju var tikai laboratoriski. 
Veicamos fitosanitāros pasākumus bakteriālās iedegas atklāšanas gadījumā nosaka Ministru 

kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.575 „Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības 
ierobežošanas kārtība”. 

Informācija no Valsts augu aizsardzības dienesta  mājaslapas 

   

         Katru ceturtdienu Jauniešu centrā, adrese: J.Zvīdra iela  3 C, Sondori, Vērēmu pa-
gasts, Rēzeknes novads, no plkst.13.00 līdz 16.30, pieņems Rēzeknes novada domes de-
putāts Frīdis Zenčenko 

SVECĪŠU  VAKARI  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

20.oktobrī 
Veremu kapos  plkst.13.00 
Škeņevas kapos plkst.14.00 
Lejas Ančupānu kapos plkst.15.00 
Plikpūrmaļu kapos plkst.16.00 
 
21.oktobrī 

Zeļteņu kapos plkst.13.00 
Obricku kapos plkst.14.00 
Vecborisovas kapos plkst.15.00 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Izdevumu var izlasīt www.rezeknesnovads.lv sadaļā e-avīzes 

 

PASĀKUMI 

    
  3. un 8.oktobrī  no plkst.10.00 līdz 14.00 Senioru centra telpās notiks 

nodarbības ar tērpu dizaineri Velgu Krukovsku ‘Veco lietu jaunā dzī-
ve”. 

         Līdzi ņemiet apģērbus, ko vēlaties pārveidot, dažādus audumu atgrie-
zumus, lentītes, pogas, mežģīnes u.c. 

13.oktobrī plkst.18.00 Vērēmu Tautas namā 

viesosies Baltinavas dramatiskais kolektīvs 

“Palādas” ar izrādi-komēdiju “Ontans i sai-

me”. 

 Ieejas maksa: 1.00 EUR 


