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Vērēmu pagasta iedzīvotāji!
Lai viss, kas pa gadu krājiesDusmas, rūgtums un naidsSadeg ar gaišu liesmu
Un kopā ar dūmiem gaist.
Lai vīstošu JāĦzāĜu smaržā
Sirds noreibst un samulst prāts.
Šai naktī, lai visa kā gana,
Pat ja bagātīgs galds nav klāts.
Lai priecīgi tiem, kas ir kopā,
Lai skumji nav tam, kas viens,

Jo šonakt mūs visus saista
Kāds neredzams pavediens.
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paĦem sev līdz.
Vērēmu pagasta pārvaldes vārdā
V.Bistrovs

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
No šī gada 1.jūnija Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs pieĦem lēmumus par nosaukumu apstiprināšanu viensētām
un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, par
numuru piešėiršanu ēkām un telpu grupām, kuras teritorijā atrodas attiecīgais objekts, ievērojot normatīvo aktu noteikumus par nosaukumu
apstiprināšanu un numuru piešėiršanu.
Pagasta pārvaldes vadītājs arī pieĦem lēmumus par adreses piešėiršanu, maiĦu un adreses
statusa maiĦu adrešu reăistrā, kuras teritorijā
atrodas attiecīgās adresācijas objekts, ievērojot

normatīvo aktu noteikumus par adresācijas sistēmu.
Vēl pagasta pārvaldes vadītājs var pieĦemt
lēmumus par deklarētās dzīvesvietas ziĦu anulēšanu, kuras teritorijā atrodas persona, kurai
anulē ziĦas par deklarēto dzīvesvietu, ievērojot
normatīvo aktu noteikumus par deklarētās dzīves vietas ziĦu anulēšanu.
Visus šos pieĦemtos lēmumus var apstrīdēt
Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijā.
Informāciju sagatavoja A.Kudure

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Ganāmpulku īpašnieki! Jūlijā ir jāaizpilda un jānosūta
veidlapa "Pārskats par stāvokli
ganāmpulka novietnē". Aizpildītā veidlapa jāiesūta Datu centrā - Citadeles ielā 3, Rīgā, LV1010 vai jebkurā Reăionu apkalpošanas nodaĜas punktā.
Veidlapa "Pārskats par stāvokli ganāmpulka
novietnē" ir jāsniedz mēneša laikā par stāvokli
ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1. jūliju.

Veidlapā "Pārskats par stāvokli ganāmpulka
novietnē" jānorāda informācija par tabulā uzskaitīto dzīvnieku skaitu, papildus ierakstot dzīvnieku
skaitu, kuri paredzēti vaislai. Ailē "paredzēti
vaislai" jānorāda pieauguši dzīvnieki, kuri tiek
izmantoti ganāmpulka atražošanai.
Ja ganāmpulkam piederošie tabulā uzskaitītie
dzīvnieki ir izvietoti vairākās novietnēs, jāaizpilda vairākas veidlapas "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" - par katru novietni atsevišėi.
Veidlapas var arī aizpildīt un aizsūtīt elektroniski mājas lapā www.ldc.gov.lv nodaĜā-

veidlapas un iesniegumi.
Iznākusi jūnija mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par:
• pieteikšanos pasākumā „Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana”;
• izmaiĦām kases aparātu lietošanas kārtībā;
• ražas prognozēšanas rezultātiem maijā;

• savstarpējo atbilstību;
• modernām tehnoloăiju prakses vietām;
• atvērtajām durvju dienām DEMO FARM
saimniecībās.
Ar jūnija mēneša “Lauku Lapu” var iepazīties mājas lapā www.llkc.lv.
Sagatavoja L.Melne

ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĂIMENĒM
Vispārējie
noteikumi:
AS „Latvenergo” sociālā atbalsta programma
daudzbērnu ăimenēm tiek organizēta ar mērėi mazināt elektroenerăijas tarifa izmaiĦu ekonomisko
ietekmi uz mājsaimniecības budžetu.
Daudzbērnu ăimenēm tiek dāvināta tarifu starpības kompensācija, Ĝaujot ăimenei norēėināties par
2400kWh patērētās elektroenerăijas par cenu, kas
atbilst Starta tarifam.
Mērėa grupa:
Atbalsts var tikt piešėirts daudzbērnu ăimenēm,
kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:
- Daudzbērnu ăimenes apgādībā ir 3 vai vairāk
bērnu līdz 18 gadu vecumam vai nepilngadīgu aizbilstamo.
- Daudzbērnu ăimenes pārstāvim, kas piesakās
atbalsta saĦemšanai, jābūt noslēgtam elektroenerăijas piegādes līgumam ar AS „Latvenergo”
Pieteikšanās:
Atbalstam var pieteikties no 2011. gada 1. maija
līdz 2011.gada 31.augustam.
Pieteikties var:
1) aizpildot elektronisku pieteikumu AS
„Latvenergo” mājas lapā (autorizējoties caur internetbanku)
vai
2) klātienē – klientu apkalpošanas centros (līdzi
jāĦem personu apliecinošs dokuments).
2400 kWh Starta/Pamata tarifu starpības kompensācija tiek piešėirta vienam daudzbērnu ăimenes
pārstāvim par visu ăimenes (mājsaimniecības) patēriĦu. Uz kompensācijas dāvinājumu nevar pieteikties abi vecāki. Ja kompensācijas dāvinājums ir
piešėirts vienam no vecākiem, otram tas tiek atteikts.
Pieteikumu veic viens no vecākiem vai bērna aizbildĦiem, apliecinot, ka:
- dzīvo ar bērniem vienā mājsaimniecībā;
- ir vienojies ar otru vecāku par 2400 kWh Starta/
Pamata tarifu starpības kompensācijas noformēšanu;
- piekrīt savu un savu bērnu personas datu apstrā-

dei.
Pēc pieteikuma saĦemšanas, 7 darba dienu laikā
AS „Latvenergo” veic personas datu salīdzināšanu
ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reăistrā esošo informāciju par reăistrētajiem
bērniem, un nosūta apstiprinājumu par kompensācijas piešėiršanu.
Gadījumā, ja kompensāciju nevar piešėirt, AS
„Latvenergo” sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam, sazinoties personiski pa tālruni.
2400 kWh Starta/pamata tarifu starpības
kompensācija
Maksimālais kompensācijas apjoms vienai daudzbērnu ăimenei ir 59,76 LVL, kas atbilst 2400 kWh
Starta (0.0825 Ls/kWh) un Pamata (0.1074 Ls/
kWh) tarifu starpības kompensācijai (2400 x
0,0249 = 59.76 Ls)
2400 kWh Starta/Pamata tarifu starpības kompensācija var tikt piemērota T1, T2, vai T3 tarifiem.
2400 kWh kompensācija par Starta/Pamata tarifu
starpību var tikt attiecināta tikai uz AS
„Latvenergo” elektroenerăijas piegādes līgumu,
kas noslēgts ar pieteikuma iesniedzēju.
Kompensēto 2400 kWh uzskaite tiek uzsākta pēc
tam, kad klients patērējis Starta 1200 kWh.
Kompensācija tiek aprēėināta katru mēnesi atbilstoši daudzbērnu ăimenes ikmēneša elektroenerăijas patēriĦam, līdz kamēr tiek patērētas visas 2400
kWh.
Ja laika periodā no 2011. 1.aprīĜa – 31. martam,
klients nav patērējis vairāk kā 1200+ 2400 kWh,
piešėirtās kompensācijas apjoms nevar tikt pārcelts uz nākamo tarifu gadu vai izmaksāts skaidrā
naudā.
Piešėirto 2400 kWh Starta/Pamata tarifu starpības
kompensāciju var attiecināt tikai uz to elektroenerăijas piegādes līgumu, kam tā piešėirta.

NodokĜi
Atbilstoši „Likumam par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 2400 kWh Starta/Pamata tarifu starpības
kompensācija ir daudzbērnu ăimenes pārstāvja
gūtais labums, no kura tiek ieturēts 25% iedzīvotā-

iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Maksimālais piešėirtās kompensācijas summas
apjoms vienai daudzbērnu ăimenei ir 79,68 LVL,
kas ietver sevī 59.76 Ls par 2400 kWh Starta/
Pamata tarifu starpības kompensāciju un 19.92 Ls
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
AS „Latvenergo” apĦemas informēt Valsts ieĦēmumu dienestu par kompensācijas dāvinājuma
saĦēmēju gūto labumu laika periodā līdz
2011.gada 31.decembrim un no 2012.gada
1.janvāra līdz 2012.gada 31.martam un veikt ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokĜa nomaksu par
minētajiem pārskata periodiem Valsts ieĦēmumu
dienestam.

Svarīgi: kompensācijas dāvinājums tiek piešėirts vienai personai par visu ăimenes
(mājsaimniecības) patēriĦu un to attiecina uz
vienu elektroenerăijas piegādes līgumu. Uz
kompensācijas dāvinājumu nevar pieteikties
abi vecāki – vecākiem savā starpā jāvienojas,
kurš uzĦemsies noformēt pieteikumu. Ja kompensācijas dāvinājums būs piešėirts vienam no
vecākiem, otram tas tiks atteikts.
Jautājumu gadījumā jūs vienmēr varat sazināties ar
mūsu klientu servisu pa tālruni 80200400 vai epastu: klientu.serviss@latvenergo.lv
Informāciju sagatavoja I.Greivule-Loca

IZLAIDUMS MAKAŠĀNU AMATU VIDUSSKOLĀ
18. jūnijā Makašānu
Amatu vidusskolā
par godu skolas
beigšanai notika Ĝoti
jauks, krāšĦs un sirsnīgs svinīgais pasākums. Pavisam
drīz dokumentus
par vidusskolas izglītības iegūšanu saĦems astoĦas mīĜas, gudras meitenes un vienpadsmit atjautīgi un asprātīgi jaunieši. Skolēni izstrādāja interesantus diplomdarbus, kuri lieliski papildina skolas

koka skulptūru dārza kompozīciju. MeiteĦu smalkos un krāšĦos darbus var apskatīt tekstildarbu
kabinetā un ekspozīciju telpā. Daina Novika par
teicamām un izcilām sekmēm saĦēma ministru
prezidenta Valda Dobrovska apsveikuma vēstuli,
kas priecē gan vacākus, gan skolotājus. Skolēni
un viĦu vecāki uzdāvināja skolai 10 daiĜu rožu stādus, kas vēl ilgi atgādinās par 2011.gada absolventus. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Melne un
Vērēmu pagasta pārvaldes lietvede Aina Kudure.
Sagatavoja O.Skritnika

PAZIĥOJUMS PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM
Darām zināmu, ka 2010.gada 17.jūnijā Rēzeknes novada domē tika apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.31
„Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”, izdoti saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām 43.panta pirmās daĜas 2.punktu un Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daĜu,
kuri regulē kapsētu izveidošanas un uzturēšanas
kārtību Rēzeknes novadā.
SaskaĦā ar šiem noteikumiem kapsētu īpašnieks ir Rēzeknes novada pašvaldība, bet apsaimniekotāja funkcijas veic teritoriālās pagasta pārvaldes.
Šo noteikumu 7.nodaĜas „Apbedīšanas kārtība”
paredz :
7.1. Kapavieta tiek piešėirta pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, iesniegumu, dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziĦu;
7.2.Kapu apsaimniekotājs ( kapu vecākais) ierāda
kapavietu un saskaĦo iespējamo apbedīšanas laiku.
Tas nozīmē, ka pirms apbedīšanas, perso-

nai kura veic apbedīšanu obligāti ir jāierodas Vērēmu pagasta pārvaldē (pie kapsētu apsaimniekotāja), lai uzrakstītu iesniegumu un ierādītu kapa
vietu. Pēc tam tiek noslēgts kapavietas beztermiĦa nomas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju
(Vērēmu pagasta pārvaldi), samaksājot vienreizēju
kapavietas nomas maksu saskaĦā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto cenrādi:
- Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta
Makašānu-ZeltiĦu kapsētā, Lejas Ančupānu kapsētā, Veremu kapsētā, Obricku kapsētā, Vecborisovas kapsētā,ŠkeĦevas kapsētā, PlikpūrmaĜu kapsētā un Taudejānu kapsētā :
∗
par pirmo papildus rezervēto kapa vietu- Ls
2,00 par 1 kv.m.;
∗
par katru nākamo kapavietu-Ls 5,00 par 1
kv.m.
Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties mājas lapā rezeknesnovads.lv.
Tālrunis uzziĦām 64628833.
Informāciju sagatavoja A.Kudure

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Audz liels.....
Zied un smaržo
vasara. Saule dāsni
dāvā savu siltumu
kā lieliem , tā maziem.
28.maijā Verēmu
TN 14 mazie vērēmieši (7 zēni un 7
meitenes) svinēja savu 5 gadu jubileju-Bērnības
svētkus.
Pasākumā valdīja sirsnīga un mīĜa gaisotne. Mazie
gaviĜnieki stāstīja
par ko grib kĜūt, kad
izaugs lieli, kā arī
dziedāja un dejoja.
Savukārt jubilāru
vecāki, vecmāmiĦas
atcerējās pa kādai

mīĜai nerātnībai
no savu lolojumu
bērnības. Ikviens
mazais jubilārs
saĦēma Bērnības
apliecību, dāvaniĦas, ziedus un
tika
izšūpots.
Kopā ar radiem ,
draugiem un pasākuma dalībniekiem tika garšota
svētku torte un limonāde.
Paldies Verēmu pamatskolas dejotājiem
(skolotāja Marita Troška), dramatiskajam pulciĦam par krāšĦo uzstāšanos (skolotāja Ineta Bauga).Pasākumu kuplināja Zaigas Pavlovskas un
Katrīnas Čačis sirsnīgās dziesmiĦas un mazās
Martas Šepovalovas drosmīgā uzstāšanās.
(mūzikas skolotāja Solvita Pavlovska)

2.jūlijā Tautas nama jauktais koris dosies uz Alūksni uz Novadu Dziesmu svētkiem. Koris veiksmīgi apguvis repertuāru un tie būs pirmie svētki
kora pirmajā darba sezonā. Lai skanīgas balsis !

Tuvojas
Rēzeknes novada
dienas (9.16.jūlijam). Novada svētku ietvaros Vērēmu pagasts rīko :
∗
Jaunības
s v ē t k u s
(9.jūlijā);
∗
Ăimenes
sporta dienu
(10.jūlijā) Verēmu pamatskolas sporta

laukumā
∗
i z s l u d i n a k o n k u rs u
“Sakopsim savu sētu, savu ciematu” (pieteikties pagasta pārvaldē tel.64628833 un tautas
namā (tel.64628834) līdz
10.jūlijam. Konkursa noslēgums 14.jūlijā.
Sagatavoja S.Strupoviča
Foto R.Volkova, S.Strupoviča

PASĀKUMI VĒRĒMU TN
Līgo vakarā 23.jūnijā plkst.22.00 estrādē ZAěUMBALLE,
degsim JāĦu ugunskuru, sveiksim JāĦus un Līgas, garšosim
JāĦu sieru un alu, dziedāsim un dejosim. Spēlēs Linda un
Modris (Tilža)

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons

Tāl. 64605905

