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Kur Ħēmuši Latvijas karogi krāsas,
Kad lepni zem novembra debesīm plīv?
Tur tēvu un vectēvu asiĦu lāses,
Kas lietas, lai mūžos ir latvietis brīvs.

Kā staro Latvijas karogu krāsas!
Tās velti grib nodzēst ziemelis salts.
Lai ir mūsu dvēseles karogiem māsas,
Lai Tēvzemes vārds tur kā bērzi mirdz
balts!
(K.Apškrūma)

Godātie Vērēmu pagasta Ĝaudis, Vērēmu pagasta pārvalde sveic Jūs Latvijas Republikas
Proklamēšanas 93. gadadienā!
.

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas
93. gadadienu, Rēzeknes novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstu un Latvijas Valsts 1
lata sudraba monētu, vēlas izteikt atzinību un apliecināt cieĦu tām personām, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu Rēzeknes novada attīstībā un
līdzcilvēku dzīves vides uzlabošanā.
No mūsu pagasta apbalvošanai izvirzīti:
∗
Verēmu pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Volkova;
∗
pārvaldes automašīnas
–autobusa vadītājs Sergejs Volkovs,
∗
SIA RSEZ “Verems”
valdes priekšsēdētājs
Jānis Staris,
J.Staris
∗
NVA Rēzeknes filiāles
koordinējošais eksperts darba praktizēšanā ar stipendiju Rasma
Šmaukstele.
Regīna VOLKOVA
strādā Verēmu pagasta
bibliotēkā 25 gadus kā
bibliotēkas vadītāja. Profesionāli, kvalitatīvi vada
R.Volkova

IZTEIC ATZINĪBU
bibliotekāro darbu savā bibliotēkā, ir aktīva, radoša un iniciatīvas pilna darbiniece, aktīvi piedalās profesionālās tālākizglītības pasākumos, pieredzes apmaiĦas braucienos. Aktīvi strādā ar lasītājiem, piedalās novada un republikas semināros, konferencēs ne tikai ar savu klātbūtni, bet
arī ar savu līdzdalību. ViĦas aktīvā darbība ir
integrējusi bibliotēku pagasta kultūras dzīvē,
nenovērtējams ieguldījums sava pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā
,sistematizēšanā un popularizēšanā.
Sergejs VOLKOVS strādā Vērēmu pagastā
par autovadītāju no 1990.gada. Ir apzinīgs, precīzs
un principiāls darbinieks. Sergejs atbildīgi un saudzīgi izturas
pret uzticēto tehniku.
Ir sabiedriski aktīvsdarbojas Zemessardzes
bataljonā un
aktīvi
piedalās zivju aizsarS.Volkovs
dzības pasākumos. Ir
izdarīgs ,katru uzticēto darbu izpilda kārtīgi un
kvalitatīvi.
Informāciju sagatavoja A.Kudure

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
No 1. novembra Lauku atbalsts dienests (LAD) uzsāka
lauksaimniekiem izmaksāt vienotā platību maksājuma, mazāk
labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloăiskās lauksaimniecības atbalsta avansa maksājumus.
„Kopumā vienotā platību maksājuma, mazāk
labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloăiskās lauksaimniecības atbalsta avansa maksājumos novembrī lauksaimnieki saĦems 45,5 miljonus latu,
kas ir ievērojams atbalsts lauksaimniecības nozarei. Esmu gandarīta, ka Eiropas Komisija atĜāva Latvijai avansa maksājumus sākt vienu mēnesi agrāk, kā rezultātā mūsu lauksaimnieki ātrāk
iegūs papildus apgrozāmos līdzekĜus,” uzsver
zemkopības ministre Laimdota Straujuma.
Vienotais platību maksājums par kopējo summu 33 miljoni latu tiks maksāts 46 procentu apjomā vai 24,61 lats par hektāru. Novembrī vienotā platību maksājuma avansu saĦems aptuveni
55 000 pretendentu.
Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta avanss par
kopējo summu 10,5 miljoni latu tiks maksāts 70
procentu apmērā vai 12,41 lati, 19,86 lati vai
28,80 lati par hektāru.
Bioloăiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA)
avanss par kopējo summu 2 miljoni latu tiks
maksāts 50 procentu apmērā no konkrētās BLA
likmes.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no
šī gada 21.novembra līdz 21.decembrim notiks projektu iesniegumu pieĦemšana Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”, „Atbalsts jaunajiem lauk-

saimniekiem” un „Atbalsts daĜēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” tajās LAD reăionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP), kurās vēl
ir pieejams finansējuma atlikums.
Pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija”
11.kārta tiks izsludināta Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Viduslatvijas, ZiemeĜaustrumu un
ZiemeĜvidzemes RLP ar kopējo publisko finansējumu LVL 30 647 053.
Savukārt atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām projektu
iesniegumu pieĦemšana šajā pasākumā tiks izsludināta visā Latvijas teritorijā. Kopējais publiskais
finansējums ir LVL 5 000 000.
Pasākuma “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” 2.kārta ar kopējo publisko finansējumu
LVL 4 596 798 un “Atbalsts daĜēji naturālo
saimniecību pārstrukturēšanai” 4.kārta ar kopējo
publisko finansējumu LVL 2 534 533 tiks atvērta
Austrumlatgales, Dienvidlatgales un ZiemeĜaustrumu RLP.
Lūdzam Ħemt vērā, ka projektu realizācijas
vietai jābūt to RLP teritorijā, kurās tiek izsludināts konkrētais pasākums.
Projektu iesniegumus var iesniegt attiecīgajā
RLP vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas
daĜā (Republikas laukums 2, 308.kabinets).
Tāpat vēršam uzmanību, ka pirmo reizi projekta iesniegumu pasākumā „Lauku saimniecību
modernizācija” varēs iesniegt, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Sīkāka informācija pieejama LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaĜā Lauku attīstības programmas pasākumi.
LAD informācija

PAR PROJEKTIEM VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDĒ
Šogad pirmo reizi pagasta pastāvēšanas
laikā tika piesaistīti Zivju fonda līdzekĜi Adamovas ezera zivju resursu atjaunošanai un papildināšanai. 10.augustā z/i BIOR „ Zivju audzētava
Tome ” Adamovas ezerā ielaida 20 000 gabalus
vienvasaras zandarta mazuĜu par 1800.00 Ls , ko
simtprocentīgi sedza Zivju fonds.
Šī gada marta mēnesī tika sagatavoti divi
projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai LEADER programmas ietvaros pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratē-

ăiju īstenošanas teritorijā" biedrības „Rēzeknes
rajona kopienu partnerība" Attīstības stratēăijas
rīcībā „Ārpusskolas aktivitāšu un mūžizglītības
pasākumu tehniskās bāzes nodrošināšana”projekts „ Nāc un dziedi ”, kura rezultātā , rūpējoties par pagasta iedzīvotāju kultūras līmeĦa paaugstināšanu, brīvā laika pavadīšanas dažādošanu
un sabiedriskās aktivitātes veicināšanu , tika sašūti 25 sieviešu sarafāni Vērēmu tautas nama
jauktajam korim. Projekta attiecināmās izmaksas
bija 1370.00 Ls, no tām 1233.00 Ls sedza ES un
valsts , bet pagasta līdzfinansējums sastādīja tikai

137.00 Ls. Rīcībā „Atbalsts vietējām iniciatīvas
grupām, to darbībai un labvēlīgas vides radīšanai” tika iesniegts projekts „ Kas , ja ne
mēs, kad, ja ne tagad” , pēc kura realizēšanas
2012.gadā , ēkas , kura tika iegādāta pēc pagasta
pārvaldes un iedzīvotāju konsultatīvās padomes
iniciatīvas , lai izveidotu Vērēmu pagasta kultūras , izglītības un veselības centru , kurā darbosies
bibliotēka, feldšeru- vecmāšu punkts, pirmā stāva kamīnzāle 41,4 kv.m platībā tiks piemērota
un aprīkota jauniešu interešu klubiĦu darbības nodrošināšanai.
Projekta ietvaros ir nomainīti logi , iegādātas un tiks ieliktas durvis ir iegādāti materiāli zāles , priekštelpas un sanitāro mezglu
remontam ( apmetums, cements, linolejs, krāsas, apkures radiatori, santehnika u.c. materiāli ).
2012.gadā, kad būs pabeigti remontdarbi ,
kurus veic komunālās saimniecības darbinieki,
pasākumā ”Apmācība darba iemaĦu iegūšanai un
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība ” iesaistītie bezdarbnieki un līgumstrādnieki , projekta
ietvaros tiks aprīkots jauniešu centrs, iegādājoties mēbeĜu komplektu, televizoru, biljardu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 3668.13 Ls, no

tām 3301.32 Ls sedza ES un valsts , bet pagasta
līdzfinansējums sastāda 10% t.i. 366.81 Ls
Lai Vērēmu pagasta kultūras , izglītības un
veselības centrs ( tā ietvaros arī jauniešu centrs)
varētu sākt darboties ir izstrādāts ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts , veikts ēkas jumta remonts , ierīkota jauna apkures, kanalizācijas un
elektroapgādes sistēma , bet darāmā vēl ir Ĝoti
daudz .
Apvienojot projekta ietvaros pieejamos līdzekĜus un Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta līdzekĜus , piesaistot jauniešu brīvprātīgo darbu ,
tiks radīta telpa , kur jauniešiem sanākt kopā, organizēt savu aktīvo atpūtu , risināt kopīgas jauniešu
dzīves problēmas, sadarboties un rīkot kopējus
pasākumus ar blakus esošo pagastu jauniešiem , kā
arī dibināt kontaktus ar citām jauniešu organizācijām un klubiĦiem.
Vēl tiek strādāts pie trīs lieliem projektiem:
„Verēmu pamatskolas rekonstrukcija atbilstoši
zema enerăijas patēriĦa prasībām ”, „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes
novada Vērēmu pagasta Sondoru-ŠkeĦevas ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Vērēmu
pagasta Iugulovas ciemā”.
Sagatavoja L.Melne

BIBLIOTĒKAS ZIĥAS
No
1.
novembra Vēr ē m u
pagasta
bibliotēkā ir atk l ā t a
izstāde

„Jaunumu apskats”. Pagasta iedzīvotāji varēs apskatīties un lasīt jaunākās grāmatas pieaugušajiem
un bērniem.
Nākošajā 2012. gadā bibliotēkā varēs lasīt
žurnālus un avīzes gan latviešu, gan krievu valodā. Vērēmu pagasta pārvalde ir parūpējusies, lai
tie tiktu abonēti un lai nonāktu pie lasītājiem. Preses abonēšanai pārvalde ir izlietojusi ap 700 Ls.
Bibliotēkā nākošajā gadā varēs lasīt sekojošus
preses izdevumus: “ Rēzeknes Vēstis”,” Vietējā

Latgales avīze”, ”Santa”, “Praktiskais Latvietis”,” Spicīte”, ”Ieva”,” Dārza pasaule”,” Mūsmājas”,” Rokdarbu vācelīte”, “Ievas Māja”,
“Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”, “Ievas Virtuve”, “Dari pats”, “Floristika”, ”Privātā Dzīve”,
“Mans
Mazais”,
“Телеграф”,
“ПанорамаРезекне”, “Отдохни”, “Лиза”,
“Мой ребёнок”, “1000 советов”.
Tā kā
bibliotēka ir
bezmaksas
internets,
tad ar laikrakstiem
“Neatkarīgā
Rīta avīze”
un “Lauku
avīze” var
iepazīties
bibliotēkā -internetā.
Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja R.Volkova

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Mums jābūt stipriem šai zemē...
Ir sākusies jauna darba sezona pagasta kultūras dzīvē.
Darbu atsākuši
7 mākslinieciskas pašdarbības
kolektīvi , kuri
šogad ieskandināja tautas nama zāli Pašdarbnieku vakarā.
Ik rudeĦus MiėeĜdienā tiekas pagasta pensionāri.
Šogad pasākumu kuplināja Verēmu
pamatskolas
audzēkĦi un
tautas
nama
pašdarbnieki.
Pagastā ir
izveidojusies skaista tradīcija -DvēseĜu dienu laikā pagasta kapsētās notiek Svecīšu vakari, kad

sakopjam kapsētu
un aizlūdzam par
aizgājējiem.
Folkloras kopai Võrpa rudens
iesākās ar piedalīšanos folkloras
kopu skatē Baltica 2012.
Skatē piedalījāmies ar programmu “No
grauda līdz vārpai”
Zīmīgi ir programmas izskaĦā teiktie vārdi, ka ar dieva palīgu
ejam darbos, un ticam, ka mums netrūks savas
zemes, kurā iesēt savus graudus un, ka mums netrūks maizes, ka netrūks saimes ap galdu.
Sagatavoja S.Strupoviča

PASĀKUMI VĒRĒMU TN
kolektīvi.
18.novembrī plkst.20.30
pie pagasta pārvaldes
ēkas “izgaismosim Latviju” un vienosimies kopīgās
dziesmās.
(Aicinām ierasties ar
gaismas
nesējām18.novembrī plkst .13.00 tautas namā atzīmēsvecītēm rokās). Domāsim labas domas par savu
sim Latvijas dzimšanas dienu.
zemi, tautu un valsti.
“Mums jābūt stipriem šai zemē”.
Ielūdz tautas nama mākslinieciskās pašdarbības
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

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

A.Karačkov a,

