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Lai Ziemassvētku prieks
valda katrā no mums un lai
sirds siltums sasilda ikvienu,
ko satiekam savā ceĜā, lai piepildās, kas sirdī noglabāts kā
neiespējamais, un lai jaungada brīnums vispirms notiek
mūsos…
Gaišu, līksmu, siltuma un
mīlestības pilnu Ziemassvētku
noskaĦu un sirdsmieru svētkos!
Vērēmu pagasta pārvaldes
vārdā pārvaldes vadītājs
V.BISTROVS

Поздравляя друг друга на
Новый год, мы желаем друг
другу нового счастья. Но
говорят, счастливой жизни
нет, есть только счастливые дни. В таком случае я
от всей души желаю вам в
грядущем году 365 счастливых дней.
От имени управления
Веремской волости
В. Быстров

MŪSU DARBS JŪSU ATPŪTAI…

Trešdien 12.12.2012. Lauku atbalsta
dienests vērtēja Vērēmu pagasta pārvaldes
divu gadu darba rezultātus realizējot ELFLA
finansēto rīcības „Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām, to darbībai un labvēlīgas vides
radīšanai ” projektu „ Kas , ja ne mēs, kad, ja
ne tagad”, kura īstenošanas rezultātā Kultūras, izglītības un veselības centra ( J.Zvīdra
3C, Sondori , Vērēmu pag.) pirmā stāva kamīnzāle 41,4 kvm platībā piemērota un aprīkota jauniešu, kā arī visu iedzīvotāju interešu
grupu darbības nodrošināšanai.
Projekta ietvaros ir nomainīti logi,

durvis , izremontēta zāle , priekštelpa un sanitārie mezgli, iegādātas mēbeles, televizors, biljards .
Centrs ir izveidots pateicoties komunālās saimniecības darbinieku un pasākumā
”Apmācība darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība ” iesaistīto apzinīgajam darbam.
Lai gan Vērēmu pagasta pārvalde bija
cerējusi uz jauniešu atbalstu, centra tapšanā,
un aicināja jauniešus ar savām radošajām
idejām piedalīties tā iekārtošanā, interese
un atsaucība netika sagaidīta.
Centrs darbu sāks janvārī un pagasta
iedzīvotāji, atbildīgās personas vadībā, varēs
pilnveidot un dažādot brīvā laika pavadīšanas
iespējas, rīkot tematiskus pasākumus , sadarboties un dibināt kontaktus ar citām novada
nevalstiskajām organizācijām un interešu grupām .
Jau otro gadu Vērēmu pagasta
pārvalde, piesaistot Zivju fonda finansējumu,
papildinājusi Adamovas ezera zivju resursus
ar 15 000 zivju mazuĜu.
Sagatavoja un fotografēja L.Melne

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Ganāmpulku īpašnieki!
Janvārī ir jāaizpilda un
jānosūta veidlapa
“Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē". Aizpildītā veidlapa jāiesūta
Datu centrā - Citadeles ielā
3, Rīgā, LV-1010 vai jebkurā Reăionu apkalpošanas nodaĜas punktā.
Veidlapa "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" ir jāsniedz mēneša laikā par stāvokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1. janvāri.
Ja ganāmpulkam piederošie tabulā uzskaitītie dzīvnieki ir izvietoti vairākās novietnēs, jāaizpilda vairākas veidlapas "Pārskats
par stāvokli ganāmpulka novietnē" - par katru
novietni atsevišėi.
Ganāmpulka īpašnieki, neaizmirstiet aizpildīt un aizsūtīt pārskatus par ganāmpulku!
Lauku atbalsta dienests saskaĦā ar MK 2011.
gada 1. marta noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek piešėirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu
ietvaros” 8.1. apakšpunktu informē, ka 2012.
gadā ir noteiktas šādas likmes:
∗
atdalītais papildu valsts tiešais maksā-

jums par platībām ir 17,84 Ls/ha;
∗
atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām ir 19,49 Ls/
ha;
∗
atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu ir 18,28 Ls/t;
∗
atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par liellopiem ir 34,66 Ls/dzīvn.;
∗
atdalītais papildu valsts tiešais maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem ir 42,65 Ls/dzīvn.;
Īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc 2012. gadā, veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam
par pienu jāpiemēro atbalsta likmes samazinājuma koeficients 0,727927, līdz ar to īpašā atbalsta par pienu likme 2012. gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir:
∗
6,08 Ls/t, ja lauksaimnieks ir realizējis 30
vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80
tonnām; 5,47 Ls/t, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena.
Sagatavoja L.Melne

ZIEMAS CIEMIĥŠ
4.decembrī
Verēmu pamatskolā
viesojās Rīgas leĜĜu teātris 2 ar
i z r ā d i
„Lāčuks,
kas nepazina ziemu”.
Izrāde iesākās ar to,
ka
lācēns
nezināja- kāda ir ziema, jo ziemā viĦš guĜ.
Zaėēns ar draugiem- vilku un lapsu mēăināja uzburt ziemas ainas un radīt Ziemassvētku sajūtu.
TaureĦi pārvērtās par sniegpārslām, koku
lapas- par lāstekām, vilks par salavecīti. Lapsa dancoja un zaėis līksmi dziedāja.
Izrādē
s k a n ē ja
jaukas
Ziemassvētku
dziesmas, ko
l ī d z i
dungoja
lielie un
mazie.
Aktieri
Dz i n t ra
Duka-

Maisaka un Māris
Podnieks ar šo leĜĜu
izrādi bērnos radīja
Ziemassvētku gaidīšanas prieku.
Tā bija Ĝoti laba
iespēja gan pirmsskolas, gan sākumskolas bērniem redzēt leĜĜu teātra izrādi, jo tā paplašina bērnu redzesloku, fantāziju un
bērni varēja iepazīties ar aktiera darbu.
Verēmu pamatskolā valda rosība. Bērni kā rūėīši pušėo klases telpas, skolas gaiteĦus un logus, virmo
priecīgs prāts.
20.12.plkst.16.00 notiks Verēmu pamatskolas Ziemassvētku pasākums, pēc kura sekos„
Rūėu balle”
21.12.plkst.16.00 Sniega karaliene aicinās
Verēmu pirmsskolas sagatavošanas un vidējās grupas bērnus uz Ziemassvētku brīnumu.
27.12. plkst.15. 00 pirmsskolas paši mazākie
bērni ”Rūėīši” kopā ar vecākiem sagaidīs
svētkus. Jauku Ziemassvētku gaidīšanas laiku!
Sagatavoja un fotografēja Verēmu
pamatskolas pirmsskolas skolotāja
Ilze Kravale

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI
Paturi ilgāk kādu no mirkĜiem,
Atrodi sirdī tam vietu,
Lai ar svētku patieso prieku
Gaišāks tālāk Tu ietu !
Sveicu visus lielus un mazus Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā!
Gribētu Jūs informēt par preses izdevumiem, kurus varēsiet lasīt Jaunajā 2013. gadā:
A 12-ceĜš uz Latgali- tas ir jauns žurnāls, Privātā Dzīve, Mūsmājas, Ėepainītis, Ievas Virtuve, Annas Psihologija, Lata Romāns, Praktiskais Latvietis, 100 labi padomi, Rēzeknes Vēstis, Ievas dārzs, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Māja,
Dārza Pasaule, Lauku avīzes Tematiskā Avīze,
Толока, Золотые рецепты наших читателей, Панорама Резекне, 7 Секретов, МК
Латвия, Цветоводство, Отдохни, Люблю
Готовить, Здоровье от природы, Караван
Историй, 1000 Советов, Мой Ребенок, Диана Маленькая.
Bibliotēkai ir Jauno grāmatu dienas. Ikviens bibliotēkas lasītājs var izvēlēties lasāmvielu savai gaumei. Bibliotēkā ir jaunā, populārā E.L. Džeimsas grāmata “Greja piecdesmit
nokrāsas”, ko pavisam nesen izdeva apgāds
Kontinents. Ko lai saka par grāmatu, kuru
Lielbritānijā dažs labs aicina dedzināt sārtā?
Pasaule kopš viduslaikiem nav mainījusies.
Kādā ziĦu portālā lasīju, ka neviens īpaši skaĜi
arī neiebilst šim aicinājumam - dedzināt šo
grāmatu. Un nav jau brīnums, jo kas gan ir
vēl labāka reklāma par antireklāmu?

Šī grāmata pieejama latviešu un krievu valodā
un nu jau ir otrā daĜa.
Bibliotēkā pieejamas 2 datu bāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Letonika
ir latviska uzziĦu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku
uzziĦu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par
Latviju latviešu valodā. Pašlaik šajā datu bāzē
iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās. Lursoft laikrakstu bibliotēka ir
datu bāze, kurā var lasīt laikrakstus Diena,
Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara
ZiĦas, Rīgas Balss, The Baltic Times , novadu
laikrakstus, kā arī izmantot BNS arhīvus. Datu bāzē varat dažu sekunžu laikā atrast gan
šīsdienas numuru rakstus, gan rakstus, kas
publicēti pirms vairākiem mēnešiem un gadiem. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, tai skaitā, teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.
Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta iespēja interneta adresē www.filmas.lv apskatīt dažādas animācijas, dokumentālās un citas filmas
bez maksas. Filmas bez maksas var skatīties
tikai no bibliotēkas datoriem. Bibliotēkas telpās ir pieejams bezvadu WiFi interneta pieslēgums bibliotēkas darba laikā no plkst.8.00 līdz
plkst. 16.30, bet pēc šī laika – ārpus bibliotēkas
telpām.
Bibliotēkas vadītāja R.Volkova

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Aizmirsti nedienas vakarējās,
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliĦas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies,
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Lēni un nemanāmi darbu steigā atnācis
Adventa laiks. Jau esam iedeguši Adventa svecīšu liesmiĦas, uzsnidzis balts sniedziĦš un domās jau kavējamies Ziemassvētku gaidās.
Dažs jau pārdomā aizejošā gada veikumu, atceras jaukākos brīžus un spilgtākos notikumus, cits vēl steidz pabeigt iesākto. Katram
gribas sakārtot savas domas, lai Jauno gadu
sāktu ar skaidru redzējumu tam, ko vēlamies
paveikt. Lai arī šis brīdis ir neziĦas un satraukuma pārĦemts par tuvāko mūsu nākotni, Ĝausimies sapĦiem. Tumšajos vakaros pārlaižot
skatienu zvaigžĦotai debesij, varbūt ieraugam
krītošu zvaigzni. Tad lai galvā novirmo vispārdrošākās vēlēšanās! Tās piepildās, ja tikai paši
to gribēsim, ja paši palīdzēsim sev un apkārtējiem. Katrs mēs varam būt tik laimīgs, cik vē-

lamies. Tikai
Ĝoti jātic savam sapnim.
Šajā
Adventa laikā ikvienam
pagasta iedzīvotājam
novēlu justies labi savā
ăimenē, darīt laimīgus
savus tuvākos, vairāk nākotnē raudzīties ar optimismu.
MīĜš paldies ikvienam, kas ar savām labajām
domām un vārdiem, darbu un klātbūšanu ir
palīdzējuši, lai viss izdotos! Ceru uz atbalstu,
ieinteresētību un sapratni arī turpmāk!
Mācīsimies visās lietās saskatīt labo un
jauko! Nenoniecināsim to, kur paši neesam
bijuši klāt un savām acīm redzējuši! Nekurnēsim par to, kur paši neko neesam darījuši, lai
kaut kas mainītos un būtu labāk un mums pa
prātam! Lai Jaunais - 2013.gads dod mums
ikvienam – lieliem un maziem, jauniem un vecākiem Ĝaudīm - jaunus, skaistus sapĦus un
liek saprast iespējas, kā tos piepildīt!
Sagatavoja S.Strupoviča

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKěU ĪRNIEKIEM
Rēzeknes novada dome ( sēdes protokols
Nr.21 18.10.2012.) nolēma, no šī gada
1.novembra noteikt sekojošu dzīvojamo telpu
īres maksu:
∗

labiekārtotām dzīvojamām platībām
–0,07 Ls/kvm.,

∗

dzīvojamām telpām ar daĜējām ērtībām-0,05 Ls/kvm.,

∗

Dzīvojamām telpām bez ērtībām-0,03
Ls/kvm.

No 1.novembra noteikt nokavējuma naudu
par laikā nenomaksāto īres maksu– 0,01%
par katru nokavēto dienu. Tāpēc īres maksa
par tekošo mēnesi ir jānomaksā līdz nākošā
mēneša 15.datumam. ( Piemēram: par janvāri
jāsamaksā līdz 15.februārim.)
DzīvokĜu īrniekus, kuri vēl nav noslēguši
jaunos īres līgumus, lūdzam steidzami ierasties Vērēmu pagasta pārvaldē

.
SVĒTKU
PASĀKUMI VĒRĒMU TN
25.decembrī plkst.14.00 Estrādē Ziemassvētku prieki lieliem un maziem .Ăērbsimies silti, līdzi
Ħemsim ragaviĦas, slēpes... tējas krūzi (par tēju, karstvīnu un pīrādziĦiem gādās Ziemassvētku
vecītis)
25.decembrī plkst.22.00 Ziemassvētku vakara balle. Ieeja brīva. Spēlēs Kaspars (Gulbene)
29.decembrī plkst.16.00 Jaungada Eglītes svētki pirmskolas vecuma bērniem.
01.janvārī plkst.01.00 Jaunā Gada Nakts diskotēka (ierakstu mūzika visām paaudzēm)

PAZIĥOJUMI
Vērēmu pagasta pārvalde ir sarūpējusi Ziemassvētku dāvanas visiem pagastā deklarētajiem bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 1997.gadu. Pagasta bērni, kuru dzimšanas gads 1997.-2005., un kuri mācās Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā
un Verēmu pamatskolā dāvanas saĦems savās skolās, bet pārējie pagasta bērni, kuru dzimšanas gads 1997.-2005., kuri mācās citās skolās, varēs saĦemt Ziemassvētku
dāvanas Vērēmu pagasta pārvaldē .
Pirmskolas vecuma bērni, kuru dzimšanas gads 2005.-2011. un deklarētā dzīves vieta ir Vērēmu
pagastā, Jaungada dāvanas saĦems 29.12.2011. Vērēmu TN plkst.16.00.

PAZIĥOJUMS PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMNIEKIEM UN ĒKU
ĪPAŠNIEKIEM, KURU ĒKAS ATRODAS UZ PAŠVALDĪBAS ZEMES
Vērēmu pagasta pārvalde lūdz 2013.gada janvārī ierasties Vērēmu pagasta pārvaldē ,
J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pag., personas , kurām bija noslēgti nomas līgumi par pašvaldībai piederošās zemes izmantošanu mazdārziĦu, šėūnīšu , kūtiĦu, garāžu uzturēšanai, sakarā
ar izmaiĦām likumdošanas aktos par zemes nomu , bet īpaši gaidītas personas , kuras izmanto
zemi iepriekšminētajām vajadzībām , bet nav noslēgušas līgumus , par pašvaldībai piederošās
zemes izmantošanu. Kontaktpersona - zemes lietu speciāliste Laimdota Melne , tālrunis
64605901.

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

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

A.Karačkov a,

