
 

 
2011.gada 

decembris 
V ē r ē m u    p a g a s t a   p ā r v a l d e s  i n f o r m a t ī v a i s  

   i z d e v u m s 

 Lai Jaunais gads ir 
Skaists kā Vidzeme, 
Līdzens kā Zemgale, 
Dziesmots kā Latgale 
Un bagāts kā Kurzeme! 
Lai sildās sirds 
Tai baltajā dziesmā,  
Ko šovakar zeme 
Debesīs dzied.  
Lai nosargā sevī 
To svecīšu liesmu,  
Ar kuru var droši 
Caur puteĦiem iet.  
(K. Apšukrūma) 

 
Lai Ziemassvētku skaistums ir 
pārsteigums, kas atnāk ar gaišumu un cerībām! 
Lai Jaunajā gadā prātam netrūkst darba, dvēselei-
miera un sirdij-mīlestības! 

GAIŠUS,PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS ,,,,    

JAUNU CERĪBU, PRIEKA, LAIMES UN 

VEIKSMES PILNU 2012.GADU!    
Vērēmu pagasta pārvaldes vārdā 

pārvaldes vadītājs Vladimirs BISTROVS 

Пускай веселый Новый год 
К вам с умой радостей при-
дет, 
И пусть с собой он прине-
сет 
Друзей, здоровье, жизни 
взлет, 
Пускай работа будет стра-
стью, 
Семья же – отдыхом души, 
И пусть исчезнут все нена-
стья 
И все крутые виражи! 

 

Жители Веремской волос-
ти! 

   Старому году оставьте печали, забудьте 
тревоги, обиды, беду. Только здоровья, ус-
пехов и счастья  Вам желаем в Новом го-
ду! 

 

От имени управления Веремской волости 
В. Быстров 

KONKURSS JAUNIEŠU CENTRA 
SIENU  NOFORMĒJUMAM 

Kā iepriekšējās publikācijās rakstījām, 
projekta „ Kas , ja ne mēs, kad, ja ne tagad”  
ietvaros tiek atbalstīta tikai materiālu un aprī-
kojuma iegāde Jauniešu centra izveidei , bet 
darbus veic komunālās  saimniecības darbinie-
ki un  līgumstrādnieki . 

Vērēmu pagasta pārvalde vēlētos iesais-
tīt  jauniešus , ar savām  radošajām idejām, 
piedalīties  Jauniešu centra iekārtošanā. 

Tiek izsludināts konkurss uz sienu no-
formējuma  ( zīmējums, gleznojums ) skiču iz-
gatavošanu. 

Nosacījumi: 
1. Skices jāiesniedz Vērēmu Tautas namā , va-

dītājai S.Strupovičai (t. 64628834)  vai Vērēmu 
pagasta pārvaldē , projektu vadītājai L.Melnei 
( t. 64605901) līdz  01.03.2012. 
2. Ar objektu var iepazīties iepriekš sazinoties 
ar Vērēmu Tautas nama  vadītāju 
S.Strupoviču (t. 64628834)  vai Vērēmu pagas-
ta pārvaldes projektu vadītāju  L.Melni          
( t. 64605901) 

3.  Noformējamo sienu  platība ~ 40   m2. 

4.  Skices jāiesniedz uz A2 formāta lapām. 
    Darbus izvērtēs Vērēmu pagasta pārvaldes 
izveidota komisija un  labākā  ideja tiks īsteno-
ta Jauniešu centrā.  
    Konkursa dalībnieki saĦems atzinības bal-
vas.     

KONKURSS 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

      Ganāmpulku īpašnieki! 
Janvārī ir jāaizpilda un 
jānosūta veidlapa 
"Pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē". Aiz-
pildītā veidlapa jāiesūta 
Datu centrā - Citadeles ielā 
3, Rīgā, LV-1010 vai jeb-

kurā Reăionu apkalpošanas nodaĜas punktā.  
     Veidlapa "Pārskats par stāvokli ganāmpul-
ka novietnē" ir jāsniedz mēneša laikā par stā-
vokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1. janvāri. 
     Veidlapā "Pārskats par stāvokli ganāmpul-
ka novietnē" jānorāda informācija par tabulā 
uzskaitīto dzīvnieku skaitu, papildus ierakstot 
dzīvnieku skaitu, kuri paredzēti vaislai. Ailē  
"paredzēti vaislai" jānorāda pieauguši dzīv-
nieki, kuri tiek izmantoti ganāmpulka atražo-
šanai.  
       Ja ganāmpulkam piederošie tabulā uzskai-
tītie dzīvnieki ir izvietoti vairākās novietnēs, 
jāaizpilda vairākas veidlapas "Pārskats par 

stāvokli ganāmpulka novietnē" - par katru no-
vietni atsevišėi. 
        Veidlapas var arī aizpildīt un aizsūtīt 
elektroniski mājas lapā www.ldc.gov.lv noda-
Ĝā-veidlapas un iesniegumi. 
Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaĦā ar 
2009.gada 19.janvāra Padomes Regulas (EK) 
Nr.73/2009 ar ko paredz kopējus noteikumus 
tiešā atbalsta shēmām saskaĦā ar kopējo lauk-
saimniecības politiku un izveido dažādas atbal-
sta shēmas lauksaimniekiem 123.panta 
2.punktu vienotā platības maksājuma atbalsts 
valstī kārtējā gadā pārsniedz kopējo pieejamo 
atbalsta apmēru, tāpēc, veicot atbalsta izmaksu, 
vienotā platības maksājuma 2011.gada atbalsta 
likmei jāpiemēro samazinājuma koeficients 
0,9487. Vienotā platību maksājumu likme 
2011.gadā pēc samazinājuma koeficienta pie-
mērošanas ir 50,75 LVL/ha. 

Sagatavoja L.Melne 

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT 

Vai tu dzirdi, vai tu mani? 

Skan jau Ziemassvētku zvani… 
         2 0 1 1 . 
gada 9. de-
c e m b r ī  
O z o l a i n e s 
pagasta kul-
tūras  namā 
notika  Rē-
zeknes nova-
da pirms-
skolas izglī-
tības iestāžu 

festivāls ”Ziemassvētkus gaidot…”. Verēmu 
pamatskolas sagatavošanas grupa „Rakari” 
Ħēma dalību šajā pasākumā. 

         Bērni dziedāja dziesmu „Runcīša Zie-
massvētki ”, ko iemācīja skolotāja Nellija 
Deksne.  Sāra un Aurēlija skandēja Ziemas-
svētku dzejoĜus. Meitenes un zēni dancoja 
deju „Vāverīte ezim teic”, ko iemācīja skolo-
tāja Ilze Kravale. 

        Cik līksmi skanēja bērnu balsis, cik raitā 
deju solī dejoja bērni! 

         Pa-
sākums 
veicinā-
ja bēr-
nos pat-
stāvību, 
apĦēmī-
bu un 
prasmi 
darbo-
ties ko-
lektīvā. 

         Liels paldies jāsaka bērnu vecākiem par 
rūpēm, atbalstu, skolas administrācijai par 
iespēju piedalīties pasākumā . Paldies Vērē-
mu pagasta pārvaldei par sarūpēto transpor-
tu, lai nokĜūtu līdz Ozolainei. 

       Priecīgus visiem svētkus! Lai ticība, cerība  
un mīlestība valda Jūsu mājās! 

 

Sagatavoja un fotografēja  Verēmu   

 pamatskolas  pirmsskolas skolotāja 

 Ilze Kravale 



                   GAIŠUS  ZIEMASSVĒTKUS  UN  
LAIMĪGU JAUNO GADU ! 
 

Ziemassvētku laiks.... Kārtīga ziema ar dzi-

Ĝu sniegu , smaržojošām piparkūkām, nosar-

mojušie egĜu meži un klusums... 

Kādi tad mums šie svētki un svētku sajū-

tas? 

Šogad Sniega VīriĦam  sniega maisam gals 

tik stipri aizšūts, ka netiekam pie ziemas prie-

kiem.Te parādās sniegpārslas un atkal pa-

zūd ...Zeme dāvanā arī gaida silto sniega segu 

un nevar sagaidīt. Pamazām pārcilājot visas 

izjūtas saprotam, cik daudz mums nozīmē  tāds 

sīkums kā sniegs.  Cik gan daudzi cilvēki kā 

vienīgo dāvanu Ziemassvētku vecītim, sūtīja 

lūgumu uzdāvināt  viĦiem sniedziĦu! 

Vai mēs ticam Ziemassvētku brīnumam? 

Ziemassvētki ir laiks, kad dienas atkal sāk kĜūt 

garākas un eglītē sadegtās svecītes, izstarojot 

savu īpašo gaismu, šo laiku iezīmē. Tas ir laiks, 

kad pār pasauli nolaižas eĦăeĜi , aicinot mūs 

būt iejūtīgiem, labestīgiem , līdzcietīgiem. Tas 

ir laiks, kad dāvāt prieku noskumušiem, laiks, 

kad uzgavilēt gaismai. Ziemassvētki un to gai-

dīšanas laiks  tiek saistīts ar mieru un klusumu, 

kad gribas apstāties un padomāt. Par sevi, par 

savējiem, par to, kāds bijis gads, ko tas atnesis, 

ko paĦēmis, kādas sajūtas raisījis.....  

Sagatavosim sirsnīgus apsveikumus un jau-

kas dāvaniĦas saviem mīĜajiem! Izbaudīsim šo 

kluso pirmssvētku laiku un Ziemassvētku brī-

nums būs sagaidīts!  

    

                        LAI MIERS VIRS  ZEMES UN  

CILVĒKIEM LABS PRĀTS ! 

 

Sagatavoja S.Strupoviča 

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

BIBLIOTĒKAS  JAUNUMI 

 

     Tā kā Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfi-
nansētais pašvaldību publisko bibliotēku attīstī-
bas projekts ir beidzies, bibliotēkā no 2012. ga-
da tiek ieviests maksas pakalpojums kopēšanai 
un printēšanai. Par dokumentu kopēšanu un 
printēšanu A4 formāta lapa: 
1. no vienas puses - 0,05 Ls. + PVN 0,01 Ls.     

= 0,06 Ls. 
2. no abām pusēm - 0,09 Ls. + PVN 0,02 Ls. 

= 0,11 Ls. 

 

Bibliotēkas vadītāja   R.Volkova 



 

Vērēmu pagasta pārvalde ir sarūpējusi Ziemassvētku dāvanas visiem pagastā 

deklarētajiem bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 1996.gadu. Pagasta bērni, kuru 

dzimšanas gads 1996.-2004., kuri mācās Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vi-

dusskolā un Verēmu pamatskolā dāvanas saĦems savās skolās, bet pārējie pagas-

ta bērni, kuru dzimšanas gads 1996.-2004., kuri mācās citās skolās, varēs saĦemt 

Ziemassvētku dāvanas Vērēmu pagasta pārvaldē . 

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 
S.Strupoviča. 

PAZIĥOJUMI 

Sondoru, ŠkeĦevas un Tūmužu ciemu iedzīvotāji! 

   Visus komunālo pakalpojumu ( ūdens, kanalizācija, atkritumu savākšana, sašėidrinātā gā-

ze ) lietotājus, lūdzam ierasties Vērēmu pagasta pārvaldē, lai noslēgtu līgumus par pakalpojumu 

lietošanu. 

SVĒTKU  PASĀKUMI  VĒRĒMU  TN 

Pirmos Ziemassvētkus sagaidīsim ăimenēs sirsnības un mīlestības gaisotnē. 
Otrajos Ziemassvētkos , 26.decembrī plkst.13.00 Ziemassvētku KONCERTS .                              
 Plkst. 23.00 Ierakstu mūzika visām gaumēm. 

****** 
Trešajos Ziemassvētkos, 27.decembrī plkst.15.00 EGLĪTES SVĒTKI un  DĀVANAS pirm-
skolas vecuma bērniem 

****** 
  1.JANVĀRĪ plkst.01.00 līdz plkst.03.00   JAUNĀ GADA  VALCERI. 
Spēlēs Solvita un Jānis 
  No plkst.03.00  Diskotēka. 

TAS IR INTERESANTI 

Pirmā svētku eglīte 

Eksistē liecības, ka pirmā svētku eglīte puš-
ėota Vācijā, Svarcvaldē 1419. gadā. Tur Svētā 
Gara slimnīcā ar āboliem, piparkūkām un 
riekstiem eglīti izrotājuši Freiburgas beėeru 
brālības biedri. 
    Viens no pazīstamākajiem nostāstiem, kuru 
joprojām pirms Ziemassvētkiem popularizē 
plaši saziĦas līdzekĜi, sevišėi Amerikā, arī vēsta 
par Rīgu. 1510. gadā ievērojamais baznīcas 
reformators MārtiĦš Luters, kurš tolaik esot 
dzīvojis Latvijā, gājis pa piesnigušu mežu netā-
lu no Rīgas un vērojis, kā mēness un zvaigžĦu 
gaismā mirdz egĜu skujas. ViĦš nolēmis šo 
skaistumu aiznest bērniem - nocirtis eglīti un 

mājās izrotājis to ar svecītēm, kuru liesmiĦas 
atgādinājušas zvaigžĦu spulgošanu. Tomēr, 
papētot Lutera biogrāfiju, kĜūst skaidrs, ka šis 
stāsts nevar būt patiess, - 1510. gadā MārtiĦš 
Luters dzīvojis Vācijā, būdams iesvētīts augus-
tīniešu mūka kārtā, - tātad arī ăimenes viĦam 
vēl nebija. 
        Cits nostāsts par 1510. gadu ziĦo, ka Zie-
massvētku vakarā Doma laukumā eglīti ar pa-
pīra ziediem izrotājuši Rīgas amatnieki. 
Latvijas pilsētās paraža uz Ziemassvētkiem 
rotāt eglīti ieviesās 19. gadsimtā, pārmantojot 
to no Latvijā mītošajiem vāciešiem, bet laukos 
- tikai 20. gadsimta 20. gados. 


