2011.gada
februāris
Vērēmu

pagasta pārvaldes
izdevums

informatīvais

MīĜās sievietes!
Mirdzumu acīs un siltumu
dvēselē,
Mazus brīnumus ikdienā,
Un lielus brīnumus sirdī,
EĦăeli uz pleca,
Un mīĜus cilvēkus cieši blakus.
Esiet vienmēr gaidītas,
laimīgas un mīlētas!
Vērēmu pagasta pārvaldes
vadītājs V.Bistrovs

Дорогие женщины!
В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
Руководитель Веремского
волостного управления
В. Быстров

AICINĀJUMS RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM UN VISIEM ZEMJU
ĪPAŠNIEKIEM!
2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada dome
pieĦēma lēmumus par divu svarīgu dokumentu izstrādi: 1) par Rēzeknes novada attīstības programmas izstrādi, 2) par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma
izstrādi.
Attīstības programma ir nepieciešama, lai varētu
saĦemt Eiropas Savienības finanšu līdzekĜus novadam
svarīgu projektu īstenošanai – piemēram, pašvaldības
ceĜu uzlabošanai, pagastu ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzlabošanai, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, kultūras namu, bibliotēku, skolu siltināšanas,
remontdarbu projektiem utml.. Attīstības programmas
izstrāde turpināsies līdz 2011. gada decembrim, tādēĜ
aicinām iedzīvotājus iesniegt savus priekšlikumus
par Attīstības programmā iekĜaujamajām novada projektu idejām – piemēram, kā projekta ideja var būt
kāda pagasta kultūras nama rekonstrukcija, dzeramā
ūdens kvalitātes uzlabošana kādā ciemā, distanču slēpošanas trases izveide utml.. Priekšlikumi jāiesniedz
rakstveidā Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā – Attīstības plānošanas nodaĜā (Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) vai arī sūtot uz epastu: Brigita.Arbidane@rdc.lv līdz šī gada 1. jūnijam.
Otra dokumenta - Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde notiks 2011. un 2012. gadu laikā. Tad
2013. gada sākumā teritorijas plānojums tiks pieĦemts
kā novada saistošie noteikumi uz 12 gadiem (!).
Iedzīvotājiem jāĦem vērā, ka pašvaldība zemju
īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atĜaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā!
2011. gada februāra mēnesī visu 25 pagastu pār-

valžu telpās publiskā vietā tiks izvietotas katra pagasta
zemju izmantošanas kartes un apbūves noteikumi.
Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu īpašumu! Ja pēc kartes apskates, zemes īpašnieks konstatēs,
ka viĦa zemes gabalā ir, piemēram, meža teritorija
(parasti – tumši zaĜa), tad īpašniekam ir jālasa apbūves
noteikumos tas, kas rakstīts par meža teritoriju – ko tur
var būvēt un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā
zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, granti ,bet
tas apbūves noteikumos nav atĜauts, tad viĦam ir jāraksta
iesniegums Rēzeknes novada pašvaldībai ar lūgumu –
veicot teritorijas plānojuma izstrādi, atĜaut kūdras ieguvi
viĦa īpašumā. Zemju īpašniekiem savi iesniegumi
(pievienojot īpašuma zemes grāmatas, zemes robežu
plāna kopijas) ir jāiesniedz rakstveidā Rēzeknes novada
pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā –
Attīstības plānošanas nodaĜā (Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam.
Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma
izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spēkā – 2013.gada sākumā – pašvaldība vairs nevarēs uz
iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mainīt dokumenta
tekstā. Novada zemju īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt
iesniegumu iesniegšanas termiĦu, lai vēlāk paši neciestu
zaudējumus
pašvaldības
aizliegumu
dēĜ!!!!!!!!!!!!
Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzeknes
novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaĜas vadītāja, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv
un Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 07205, e-pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv .Laimdota Melne, Vērēmu pagasta
zemes ierīkotāja, tel.64605901, e- pasts: laima10@inbox.lv

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Lauku
atbalsta
dienests
izsludina
atklāta
konkursa
projektu iesniegumu
pieĦemšanu Eiropas
Savienības Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija".
Devītās kārtas projektu iesniegumu pieĦemšana notiks no 2011.gada 1.marta līdz
31.martam.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekĜu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta
būvniecība un rekonstrukcija - divi gadi no LAD
lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas
lapā: www.lad.gov.lv sadaĜā ES atbalsts.
Šajā pieteikšanās posmā ir uzmanību
saistošas izmaiĦas. Piemēram, kad noslēgts pirkuma līgums vai saĦemts rēėins no preces piegādātāja, tad projekta iesniedzējs ar preces piegādātāju varēs norēėināties par sava līdzfinansējuma daĜu un iesniegt Lauku atbalsta dienestā
maksājuma pieprasījumu Eiropas Savienības daĜas saĦemšanai. Par ES daĜas maksājumu gan
būs formalitātes ar banku, bet par to precīzāku
skaidrojumu var saĦemt LLKC Rēzeknes nodaĜā.
Princips ir tāds, ka par ES daĜu nebūs vajadzības
lūgt aizdevumu no bankas.
Par valsts un ES atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai aplikšana ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli!
Līdz 2010.gada 1.janvārim summas, kas
tika izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībā vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, gada apliekamajā ienākumā netika ietvertas un ar nodokli apliktas. SaskaĦā ar 2009.gada 1.decembrī pieĦemtajiem grozījumiem likumā “par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, sākot ar 2010.gada 1.janvāri fiziskas personas ar nodokli apliekamajos ienākumos tiek
ieskaitītas visas saĦemtās valsts un Eiropas Savienības atbalsta summas.
Tie atbalsta saĦēmēji, kas ir reăistrējušies kā nodokĜu maksātāji un nodarbojas ar lauk-

saimniecisko ražošanu, aprēėinot apliekamo ienākumu, to tiesīgi samazināt par 2000 latiem kā
to paredz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”9.panta 1.daĜas 1.punkts. Taču ja atbalsta
saĦēmējs nav reăistrējies VID kā nodokĜu
maksātājs, tam par saĦemto atbalstu ir jāmaksā 26% nodoklis, nepiemērojot nekādus
atvieglojumus.
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas
termiĦš ir 1.aprīlis, nodokĜa nomaksas termiĦš16.aprīlis. Bet, ja aprēėinātā nodokĜa summa pārsniedz 450 latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs-līdz 16.aprīlim, 16.maijam un
16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daĜu no šīs
summas.
2011. gada pavasarī Zemgalē, Latgalē, Kurzemē un Vidzemē Zemkopības ministrija organizēs
četras reăionālās konferences lauksaimniekiem
„Esi informēts un pelni laukos”, kurās notiks diskusijas par aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku
attīstībā.
Ikvienam konferences dalībniekam būs iespēja piedalīties kādā no četrām darba grupām par
lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem – investīcijām, platībmaksājumiem, izmaiĦām nodokĜos un citiem aktuāliem jautājumiem.
Zemkopības ministrijas reăionālās konferences notiks:
4. martā – Jelgavā, Jelgavas pils, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2;
10. martā – Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95;
25. martā – Valmierā, Valmieras Kultūras centrs,
Rīgas iela 10;
1. aprīlī – Talsos, Talsu Tautas nams, Lielā iela
19/21.
Konferenču „Esi informēts un pelni laukos”
sākums pulksten 11.00, noslēgums – pulksten
15.00. Ierašanās un dalībnieku reăistrācija no
pulksten 10.30.
Lauksaimnieku, zivsaimnieku, mežsaimnieku
un lauku iedzīvotāju jautājumus, uz kuriem vēlas
dzirdēt atbildes konferencēs, lūdzu, iesūtīt uz epasta adresi laukutikls@llkc.lv vai zvanot uz tālruni 63007559.
ZM informācija

PIEDĀVĀ BEZMAKSAS AUDŽUĂIMEĥU APMĀCĪBU KURSUS
Labklājības ministrijas Valsts Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas BāriĦtiesas un audžuăimeĦu departaments aicina uz bezmaksas audžuăimeĦu apmācības kursiem ăimenes un personas,
kas redz iespēju nākotnē kĜūt par audžuăimeni
kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Kursos kvalificēti speciālisti - mediėi, juristi,
psihologi, sociālie darbinieki un sociālie pedagogi, sniegs lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības
jautājumiem, saskarsmi ăimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne
vien audžuăimenei, bet ikvienai ăimenei. Topošo
audžuăimeĦu apmācības sāksies 2011.gada aprīlī
Rēzeknē. Apmācības tiek organizētas iedzīvotājiem izdevīgā laikā – sestdienās. Pēc apmācības
kursu beigšanas tiek izsniegta apliecība.
Interesentus, kas vēlas pieteikties uz kursiem
vai iegūt sīkāku informāciju par tiem, aicinām

griezties Vērēmu bāriĦtiesā tālr. 64611192 vai
pie sociālajiem darbiniekiem, kā arī interesēties
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas BāriĦtiesu
un
audžuăimeĦu
departamentā
tālr.67359135.
Pēdējos gados audžuăimeĦu kustība Latvijā ir
strauji attīstījusies. Pašlaik tiesības savā ăimenē
uzĦemt kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu ir
375 ăimenēm. Šajās ăimenēs kopā ievietoti 900
bērni.
Audžuăimene bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ăimenē vai, ja tas
nav iespējams, tiek adoptēts vai viĦam nodibināta
aizbildnība. AudžuăimeĦu mājas uz laiku kĜūst par
mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar vai negrib par viĦu rūpēties.
A.Bicāne

INFORMĀCIJA TIEM, KAS VĒLAS NOMĀT BRĪVĀS ZEMES
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem uz termiĦu līdz 10 gadiem ir iespēja
lauksaimniecības vajadzībām nomāt brīvās pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes, kas
nav apbūvētas un netiek izmantotas pašvaldības
funkciju veikšanai. Tāpat iespējams nomāt arī
zemes, kas ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Lai iegūtu informāciju par šādām zemes platībām, jāgriežas konkrētā Rēzeknes novada pagasta
pārvaldē pie zemes lietu speciālista, kurš piedāvās
iespējamos zemes nomas variantus.
Personai, kura būs izteikusi vēlēšanos nomāt
zemi, pagasta pārvaldē jāiesniedz attiecīgs iesniegums, kurā norāda zemes gabala:
kadastra apzīmējums;
platību;
informāciju par to, kādām vajadzībām zeme
tiks izmantota;
laiks, uz cik gadiem zemes nomas līgumu ir
vēlme noslēgt.
SaĦemot personas iesniegumu, pagasta pārvalde:
- uz ziĦojumu dēĜa uzliek paziĦojumu, ka saĦemts no personas iesniegums par iespēju
iznomāt neapbūvētu Rēzeknes novada
pašvaldībai piekrītošo (valdījumā esošu)
zemi vai rezerves zemes fonda zemi;
- novada pašvaldībā iesniedz atzinumu un lēmuma projektu par zemes vienības iznomāšanu;

- pēc Rēzeknes novada domes attiecīgā lēmuma pieĦemšanas ar personu noslēdz Zemes
nomas līgumu ar grafisko pielikumu;
- zemes nomas līgumus reăistrē pagasta pārvaldes Nomas zemju reăistrā.
Резекненское краевое самоуправление информирует, что жителям дана возможность
арендовать для сельскохозяйственных нужд
свободные, принадлежащие или подведомственные самоуправлению земли, которые не застроены и не используются для выполнения
функций самоуправления, на срок до 10 лет.
Также имеется возможность арендовать те земли, которые зачислены в резервный земельный
фонд.
Чтобы получить информацию о таких земельных площадях, необходимо обращаться к
специалисту земельных дел конкретного волостного управления Резекненского края, который предложит возможные варианты земельной аренды.
Персона, выразившая желание арендовать
землю, должна подать в волостное управление
соответствующее заявление, указав:
- кадастровое обозначение участка земли;
- площадь участка земли;
- информацию о том, для каких надобностей будет использована земля;

- срок, на сколько лет желает заключить
Договор об аренде земли.
Получив заявление персоны, волостное
управление:
- на доске объявлений помещает сообщение о том, что от персоны получено заявление о возможности арендовать незастроенную, подведомственную, находящуюся во
владении Резекненского краевого самоуправления землю или землю резервного земельного фонда;
- представляет заключение и проект решения о сдаче в аренду земельной единицы в

краевое самоуправление;
- после принятия соответствующего решения Резекненской краевой думой с персоной заключают Договор об аренде земли с графическим приложением;
- Договор об аренде земли регистрируют
в Регистре арендованных земель волостного
управления.
Zemes lietu speciālista kontaktinformācija un
darba laiks:
Laimdota Melne– pirmdienās, ceturtdienās 8.0012.00; 12.30-16.30; tālrunis 64605901.
Rēzeknes novada pašvaldības informācija

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
....UZ PAVASARI.
Ir jāpriecājas, ka ziema šogad
padevusies kā Īsta ziema - ir
sniega kupenas, ir kalniĦi, no
kuriem šĜūkt, ir burvīgas ziemīgas ainavas, ko izbaudīt. Taču,
ja arvien vairāk ilgojies pēc
pavasara un nespēj to vairs sagaidīt, pasteidzini tā ierašanos!
Piedāvājam 10 veidus, kā pasteidzināt pavasara
atnākšanu savās mājās un sava sirdī.
*Diedzēsim graudus!
Diedzējumi ir lielisks veids, kā uzĦemt vitamīnus
un atjaunot organismā enerăiju, kas uz pavasara
pusi sāk izsīkt un sāk parādīties tā sauktais, pavasara nogurums. Diedzēt var kressalātus, kviešus,
miežus, auzas, lucernas, zirĦus, arī redīsus. Diedzējumus vari likt uz maizītēm, salātos vai dekorēt
zupas un citus ēdienus.
*Pagatavosim kādu ēdienu , kas asociējas ar pavasari! Gatavo dažādus košus salātus - jo raibāki
un svaigāki, jo labāk!
*Iegādājies kādu pavasara puėi podiĦā!
Veikalos nopērkamas gan narcises, gan hiacintes,
gan krokusiĦi, gan citas pavasara sīpolpuėes podiĦos. Un Tavās mājās smaržos ka pavasarī.
*Interjerā ievies pavasara krāsas - pumpuru zaĜo,
narcišu dzelteno.
Nomaini aizkarus un dekoratīvos spilvenus vai citas lietas mājā, taču ienes tajā košas pavasara
krāsas! Izmanto arī vairāk zaĜo krāsu. ZaĜā krāsa
simbolizē dabu, pavasari un ir organisma cikliskās
atjaunošanās simbols. ZaĜā krāsa palīdz noĦemt
spriedzi un rada harmonijas sajūtu.
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

*Izvēlies apăērbus ar košām krāsām!
Jā, jā, vēl ir krietni par agru pāriet uz pavasara
kleitām un svārkiem, taču tas nenozīmē, ka ikdienā
nevaram izvēlēties košākus un pavasarīgākus aksesuārus, kā arī apăērbā ieviest svarīgās zaĜās un
dzeltenās krāsas akcentus.
*Aromterapija pavasari gaidot!
Varbūt tev pašai ir kādas mīĜākās smaržas, kuras
tu lieto tikai pavasarī vai vasarā? Kāpēc ar tām
neiesmaržoties arī kādā ziemas dienā? Pavasarīgas sajūtas garantētas!
*Ieliec vāzē zariĦus un izplaucē lapiĦas !
Pastaigas laikā mežā saplūc bērzu, papeles, lazdas
zariĦus, saliec vāzē un var sākties gaidīšanas
laiks.
*Aplūko fotogrāfijas no iepriekšējiem pavasariem un no pagājušās vasaras !
Nekas, ja aiz loga sniega kupenas, putenis vai apledojušas ietves. Tev mājās var uzplaukt vasara,
skatoties video vai foto no iepriekšējām vasarām
un pavasariem.
*Sauli un pozitīvo noskaĦojumu smelies filmās
un mūzikā!
Noskaties ar draugiem kopā filmu, kas liek tev
smieties un rada pozitīvas emocijas.
Ar saulainiem smaidiem 5.martā plkst.18.00
nāciet uz Vērēmu TN uz koncertu...PAVASARI
SAUCOT... Priecāsimies līdzi skanīgajiem dziedātājiem un lustīgajiem dejotājiem. Sievietes
gaidīs Pavasarīgs Pārsteigums
Pēc koncerta turpināsim AizgavēĦa lustes pie
galdiĦiem. Par labu deju mūziku gādās dj Guntars. Pasākums plānots līdz plkst.01.00

Izdevu mu v eidoja:R.Volkova;
S.Strupoviča.

A.Karačkov a,

