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Vērēmu pagasta iedzīvotāji!
Lai saulgriežu naktī līgotājus silda JāĦuguns liesmas
un sirdī ikkatrā, lai skan gaismas dziesmas!
Vērēmu pagasta pārvaldes vārdā V.Bistrovs

REALIZĒTS PROJEKTS “ROTAěU LAUKUMA “RAKARI” IZVEIDE VĒRĒMU
PAGASTA BĒRNIEM

2012. gada oktobrī biedrība „Vienota
Ăimene” iesniedza projektu „RotaĜu laukuma
„Rakari” izveide Vērēmu pagasta bērniem”
ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēăiju īstenošanas teritorijā" biedrības
„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības
stratēăijas rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ar kopēju summu 4999,88 LVL. Projekta kopējo
izmaksu priekšfinansēšanas avoti: 10% Vērēmu
pagasta pārvalde – 499,99 LVL, 90% pieprasītais
publiskais finansējums no ELFLA – 4499,89
LVL.
2013. gada maijā SIA “Ksil Baltic” uzstādīja jaunās, košās bērnu rotaĜu un
spēĜu laukuma iekārtas - karuseli ar sēdvietām,
šūpoles uz atsperes (divvietīgs džips), mājiĦu ar
skaitĜiem, slīdkalniĦu ZivtiĦa, mašīnu ar slīdkalniĦu, vingrošanas kompleksu. Jāpiebilst, ka
rotaĜu laukumā tika saglabātas arī vecās iekārtas – smilšu kastes, šūpoles.
Mūsdienīgs rotaĜu laukums ir uzstādīts
Vērēmu pamatskolas teritorijā, jo, pirmkārt,

teritorija ir apžogota, tādējādi pirmskolas vecuma bērniem tiek radīta droša vide, tiek novērsti
satiksmes negadījumi. Otrkārt, vienīgajā mazajiem bērniem paredzētajā rotaĜu laukumā,
kurš atrodas Vērēmu pamatskolas teritorijā,
spēĜu elementi nav atbilstoši bērnu drošībai, no
praktiskā viedokĜa nav paredzēti ilgai ekspluatācijai, nav daudzfunkcionāli.
Projekta mērėis - izveidot drošu un viegli pieejamu rotaĜu un spēĜu laukumu ikvienam
Vērēmu pagasta pirmskolas vecuma bērnam –

ir sasniegts. Vērēmu
pagasta bērni ir nodrošināti ar drošu un
viegli pieejamu rotaĜu
un spēĜu laukumu, kuru veido
6
funkcionālas,
krāsainas
konstrukcijas, kuras ir atbilstošas
dažāda vecuma bērniem brīvā
laika pavadīšanai, fiziskai un
sociālo prasmju attīstībai. Rezultātā tiešie labuma ieguvēji
ir gan vietējo iedzīvotāju mā-

jas bērni, gan PII bērni.
Biedrība
„Vienota Ăimene” izsaka sirsnīgu pateicību
par sniegto atbalstu
projekta realizēšanā Vērēmu pagasta pārvaldes
un Vērēmu pamatskolas kolektīvam.
Biedrība
„Vienota Ăimene” aicina mazos rotaĜu
laukuma „Rakari" apmeklētājus sargāt
savu jauno rotaĜlaukumu.
Sagatavoja un fotografēja N.Bernāne

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Ganāmpulku īpašnieki! Jūlijā ir jāaizpilda un jānosūta veidlapa "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē". Aizpildītā
veidlapa
jāiesūta
Lauksaimniecības 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. jūliju un tā būtu jāiesūta katram ganāmpulka
īpašniekam, jo no tā atkarīgi būs maksājumi
lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas
apstākĜiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas.
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.
Sagatavoja L.Melne

Zemkopības ministrija informē, ka 2013.
gada platību maksājumu sezonā Lauku atbalsta dienests (LAD) pastiprināti vērtēs, vai persona, kura piesaka lauksaimniecības zemi ES
platību maksājumiem, ir faktiskā zeme apsaimniekotāja. Ja LAD konstatēs gadījumus, kad
platību maksājumiem pieteikušies zemes īpašnieki, kas neveic saimniecisko darbību uz platībmaksājumiem pieteiktās zemes, šie maksājumi netiks izmaksāti.
Pēdējā laikā arvien aktuālāks kĜūst jautājums par ES un Latvijas līdzfinansēto platību
maksājumu piešėiršanas juridiskajiem aspektiem gadījumos, kad uz šo atbalstu piesakās un
uz to pretendē zemes īpašnieks, nevis faktiskais
apsaimniekotājs (nomnieks).
LAD ir konstatējis, ka lielākā daĜa noslēgto
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas
līgumu ietver atrunu par tiesībām platību maksājumus saĦemt zemes īpašniekam, kas ir pretrunā ES normatīviem aktiem. LAD šādos gadījumos ierosina zemes nomas līgumu pārslēgt,
vienojoties, ka platībmaksājumu saĦem faktiskais apsaimniekotājs. Pretējā gadījumā lēmuma pieĦemšana par atbalsta piešėiršanu varētu
būt īpašniekam negatīva, t.i., zemes īpašnieks,
kurš pats uz savas zemes neveic saimniecisko
darbību, uz platībmaksājumu saskaĦā ar normatīvo regulējumu pretendēt nevar.
Savukārt gadījumos, kad uz platībmaksājumu par vienu un to pašu zemes gabalu pretendē
abas iesaistītās puses, lēmums varētu būt abpusēji negatīvs, jo šādos gadījumos starp zemes

īpašnieku un nomnieku noslēgti zemes nomas
līgumi, kuros paredzēts, ka platībmaksājumu
saĦem zemes īpašnieks.
Veicot pārbaudes uz vietas, kā arī izskatot
strīdus gadījumus, LAD pastiprināti pievērsīs
uzmanību dokumentiem, kuri apliecina, ka
pretendents ir faktiskais zemes apsaimniekotājs un ir veicis lauksaimniecisko darbību konkrētajā lauksaimniecības zemes platībā. Piemēram, informāciju par rīcībā esošo lauksaimniecības tehniku, apmaksātus rēėinus vai kvī-

tis par izdevumiem degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegādei, vai arī saĦemtiem lauksaimniecības pakalpojumiem.
Zemkopības ministrija aicina ikvienu lauksaimnieku sakārtot apsaimniekošanas nosacījumus, savukārt zemes īpašniekus - regulēt attiecības ar faktisko apsaimniekotāju ar nomas
maksas palīdzību, jo platību maksājumi paredzēti lauksaimnieciskās darbības veicināšanai.
Zemkopības ministrijas informācija

BIBLIOTĒKA JAUNĀS TELPĀS
Maija beigās Vē- Bibliotēkas remonta un pārvākšanas darbos
rēmu pagasta bibli- piedalījās ESF projekta “Algotie pagaidu saotēka pārvācās uz biedriskie darbi pašvaldībā” dalībnieki.
jaunām
telpām Bibliotēka savu darbu jaunajās telpās atsāks
J.Zvīdra ielā 3c. jūlija sākumā.
Jaunās bibliotēkas
Sagatavoja un fotografēja R.Volkova
telpas ir daudz plašākas un gaišākas
kā iepriekšējas.

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
Ieskandinājām Līvānus
Šovasar
Līvāni pulcēja Latgales novada
folkloras
kopas
uz
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV
deju svētku
ielīgošanas pasākumu “ JōĦa dīnu gaideidama...” Dziesmu svētku ieskaĦas pasākuma atklāšanā un visās svētku norisēs piedalījās arī
folkloras kopa VŌRPA. Svētki sākās ar kopēju dziesmu “ Lobs ar lobu sazatika” , kolektīvu iepazīšanos, svētku uzrunām un krāšĦu
gājienu no Līvānu novada Kultūras centra līdz
norises vietām Domes ielā.

Katrs kolektīvs prezentēja sevi ne tikai ar
dziesmām, bet arī ar kādu tradicionālās latgaliešu virtuves ēdienu vai dzērienu. Baudījām
gan alu, gan sieru, pīrādziĦus un plātsmaizes,
bet visvairāk apmeklētāju bija pie mūsu “ spēka muciĦas” un dzērienam ar īsti latgalisku
nosaukumu- SPĀKA GUěDZĪĥS (dzēriena
recepte tiek turēta lielā noslēpumā).
Diena pagāja nemanot un festivāls noslēdzās Daugavmalā ar vainagu pīšanu un to palaišanu pa
Daugavas
straumi
,
simbolizējot
dziesmas
ceĜu uz Lielajiem dziesmu
svētkiem Rīgā.

IĜju Finogejevu,
Pēteri Stirānu,
Kopā ar BurtiĦu laumiĦu, Dziesmu laumiEvanu Ivanovu ,
Ħu un Saldumu laumiĦu Bērnības svētki šogad
Džaminu Usačovu.
pulcēja 12 mazos pagasta 5gadniekus:
Tika dziedāts, dejots, rēėināts un lasīts, miElizabeti Baikovu ,
nētas mīklas, iets rotaĜās. Bērni saĦēma pagasta
Santu Komuli,
pārvaldes sarūpētās dāvanas un svētku torti,
Kirilu Berezovski,
bet krustvecāki izšūpināja šūpolēs. Paldies skolotājai Ilzei Kravalei un bērnu dārza bērnu deMaiju Lāčaunieci,
ju
grupiĦai ,tautas nama bērnu vokālā ansamOjāru Bernānu,
bĜa meitenēm un skolotājai Solvitai Pavlovskai;
Markusu Pekšu,
paldies Daigai, Katrīnai un Martai. Lai saulaiElizabeti Dikuli-Dikali,
na , silta un brīnumiem pārpilna vasara!
Valēriju Ratniku,
Sagatavoja un fotografēja S.Strupoviča
Bērnības svētki

BĒRNUDĀRZĀ IZLAIDUMS
M a i j a
beigās Vērēmu bērnudārza sagatavošanas
grupā bija
izlaidums.
Pieci bērni–
ĥikita Diklabs,
Alisa
Gromova, Sāra Volkova, Pāvels Mihailovs,

Deniss
Ciukors,
rudenī
s ā k s
skolas
gaitas.
Lai viĦ i e m
veicas!
Foto R.Volkova

APSVEIKUMS
Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem Vērēmu pagastā dzīvo astoĦdesmit viens Jānis un vienpadsmit Līgas.
Sveicam Līgas un JāĦus svētkos un, lai brīnumu pilnā JāĦu nakts,
dot Jums dzīvesprieku, spēku un izturību visa gada garumā!

PASĀKUMI
23.jūnijā Brīvdabas estrādē
plkst.20.00 -20.30 JāĦa bērnu gaidīšana,
20.30-21.00 JāĦu un Līgu apsveikšana,
21.30-22.00 JāĦu alus un siera degustācija,
22.22
ugunskura iekuršana .
23.00 -05.00 papardes zieda meklēšana un danči.
30.jūnijā pie pagasta pārvaldes ēkas pacelsim mūsu pagasta dziesmu svētku kolektīvudalībnieku (jauktā kora un deju kolektīva Kūzuls) DZIESMU SVĒTKU KAROGU.
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

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

A.Karačkov a,

