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SAKĀRTOSIM SAVUS ĪPAŠUMUS! 

  Šogad Rēzeknes novada pašvaldība, saska-

Ħā ar 2012.gada 19.janvārī pieĦemtajiem sais-

tošajiem noteikumiem Nr.67 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 

2012.gadā” ir noteikusi: 

∗ nodokĜa aprēėinam par zemi netiek 

piemērots nekustamā īpašuma nodokĜa 

apmēra pieauguma ierobežojums; 

∗ ar nodokli netiek apliktas dzīvojamo 

māju palīgēkas (saimniecības ēkas, pa-

grabi, kūtis ar kopējo platību līdz 60 

m2  (ieskaitot) un sabiedriskās tualetes, 

šėūĦus un siltumnīcas ar kopējo platī-

bu līdz 60 m2  (ieskaitot) un citas palīg-

ēkas –nojumes ar metāla vai mūra bal-

stiem un pamatnes cieto segumu, ja 

palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 , iz-

Ħemot garāžas; 

∗ vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvē-

ku drošību apdraudošas būves netiek 

apliktas ar nodokli 3% apmērā no bū-

vei piekrītošās zemes kadastrālās vērtī-

bas; 

∗ ar nodokli tiek apliktas inženierbūves-

laukumi, kas tiek izmantoti kā trans-

portlīdzekĜu maksas stāvlaukumi. 

  Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēĜ dabā 

vairs nepastāv, bet ir reăistrētas Kadastra re-

ăistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēėināts 

nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir 

iespējams dzēst no reăistra bez maksas. Lai pil-

nīgāk informētu nodokĜu maksātājus par jau 

tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papil-

dus informācija par šādu iespēju ēku īpašnie-

kiem tiks nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā 

īpašuma nodokĜa paziĦojumu, paredz Latvijas 

Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta 

panāktā vienošanās. 

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā 

palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepa-

stāv, ir reăistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš 

interesents var saĦemt  bez maksas Latvijas 

valsts portālā www.latvija.lv un portālā 

MīĜās sievietes! 

     Mīliet to, ko ir vērts mīlēt, 
aizmirstiet to, ko nav vērts 
atcerēties, lepojieties ar to, 
kas ir lepnuma vērts, gūstiet 
atelpu arī steigas brīžos un  
uzceliet žogu starp sevi un 
raizēm. 
    Un vēl- lai nesteidzīgs 
laiks Jūsu laimes brīžos, un, 
lai ātri aizzib tās dienas, kas 
nav laipnas pret Jums... 

 

Vērēmu pagasta pārvaldes 
vadītājs V.Bistrovs 

 

Дорогие женщины! 

Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвла-
стно 
Создать весенний праздник - лас-
кой. 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 
Ну словом, будьте Вы такими, 
Как подобает быть Весне!  

Руководитель  Веремского  

волостного управления 

В. Быстров 



INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

   A u g u 

a i z s a r -

d z ī b a s 

līdzekĜu 

l ietotā-

jiem! 

V a l s t s 

a u g u 

a i z s a r -

d z ī b a s 

dienests Rēzeknē, Dārzu ielā 7a (arhīva tel-

pās) rīkos apmācības augu aizsardzības lī-

dzekĜu (AAL) lietotājiem.        Lai iegūtu AAL 

lietošanas apliecību, jāiziet trīs dienu apmācī-

bu kurss. Apliecības termiĦa pagarināšanai – 

jāmācās vienu dienu. 

Pirmā mācību diena būs 13.martā, otrā – 

20.martā, trešā – 27.martā. 

       Apliecības saĦemšanai līdzi jāĦem pase 

vai pases kopija, kā arī viena fotogrāfija (3x4 

cm). 

Apliecības termiĦa pagarināšanai  papildus 

vēl jāpaĦem atskaite par AAL izlietojumu pē-

dējos piecos gados (ja AAL ir pirkti un lieto-

ti), apliecība, kurai beigsies derīguma termiĦš. 

Ja tikai jāpagarina apliecības derīguma ter-

www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpoju-

mu „Mani dati kadastrā”, portālā 

www.kadastrs.lv,  kā arī klātienē - Valsts ze-

mes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai 

p a š v a l d ī b ā s . 

Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši pa-

līgēku, kas savulaik ir reăistrētas  Kadastra 

reăistrā, taču patlaban reāli dabā vairs nepa-

stāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieĜauj 

Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm  

palīgēkām – dažādiem šėūnīšiem, garāžām, 

siltumnīcām, piebūvēm -  sistēmā automātiski 

ik gadus tiek aprēėināta kadastrālā vērtība 

pēc  noteiktajam kritērijiem – atrašanās vie-

tas, celtniecības gada, materiāliem un citiem 

parametriem atbilstoši spēkā esošajai likum-

došanai. Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldī-

bām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašu-

ma nodokli aplikt arī palīgēkas. Lai gan par 

nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanas 

kārtību 2012.gadā vairākums pašvaldību vēl 

nav lēmušas, lielāko pašvaldību pārstāvji ir 

izteikušies, ka, visticamāk, nodokli par palīg-

ēkām neaprēėinās pārāk lielo administratīvo 

izmaksu dēĜ. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir 

laiks informēt Valsts zemes dienestu  par iz-

maiĦām īpašuma sastāvā un aktualizēt  datus 

atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turp-

mākajos gados netiktu aprēėināts nodoklis 

par  dabā neesošajām būvēm.    

      Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reăistra, 

īpašniekam būs jāsaĦem  pašvaldības atzi-

nums, ka reăistrētā būve  dabā nepastāv un 

tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura dar-

binieki neesošo palīgēku  no reăistra dzēsīs bez 

maksas.  Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpoju-

mu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpo-

jums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 

1.oktobrim. Kopumā Valsts zemes dienests 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informā-

cijas sistēmas datu aktualizācijai, sabiedrības 

informēšanai, informatīvajām kampaĦām un 

izmaiĦām informācijas sistēmās ir paredzējis 

tērēt 180 tūkstošus latu. 

     Rēzeknes novada Būvvalde atrodas Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 95, 3.stāvā, 35. un 34. kabi-

netā. Speciālisti iedzīvotājus pieĦem katru 

pirmdienu, otrdienu un ceturtdienu no 8.00 līdz 

16.30. Sīkāka Informācija pieejama pa tālruni 

64607185 vai 64607195. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības un VZD  

informācija 



miĦš, tad uz mācībām jāierodas 27. martā.  

Sekojiet līdzi informācijai avīzē „Rēzeknes Vēs-

tis”. 

  Februārī valdība apstiprināja Zemkopības 

ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Minis-

tru kabineta 2011. gada 1. marta noteikumos 

Nr.173 „Kārtība, kādā tiek piešėirts valsts un 

Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai 

tiešā atbalsta shēmu ietvaros”. 

IzmaiĦas noteikumos paredz ieviest divus jaun-

us Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu 

atbalsta veidus par īpašo atbalstu cietes kartu-

peĜu kvalitātes uzlabošanai un par īpašo atbal-

stu lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeĜu 

kvalitātes uzlabošanai. Noteikumu grozījumi 

paredz minēto atbalsta veidu piešėiršanas kār-

tību.  

    Lai samazinātu administratīvo slogu 

lauksaimniekiem, šajos MK noteikumos tiek 

svītrotas atsevišėas prasības sniegt informāciju, 

kura iegūstama no valsts iestādēm, kā arī tiek 

svītrota prasība, kas paredzēja pienākumu 

lauksaimniekam iesniegt informāciju par iegūto 

zālāju sēklu ražu. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles konstatē-

jumu, ka vienotā platības maksājuma (VPM) 

administrēšanas kārtība nenodrošina pietieka-

mas kontroles procedūras un, lemjot par VPM 

piešėiršanu, netiek gūta pārliecība par pietei-

kumu iesniegušo personu īpašuma vai valdīju-

ma (lietošanas) tiesību esamību uz pieteikto pla-

tību, grozījumi paredz, ka Lauku atbalsta die-

nests (LAD), lai pārliecinātos, ka VPM preten-

dentam ir valdījuma (lietošanas) tiesības uz at-

balstam pieteikto lauksaimniecībā izmantoja-

mās zemes platību, varēs pieprasīt apliecināju-

mu, ja šīs tiesības neapliecinās ieraksts zemes-

grāmatā. Turklāt svarīgi, ka apliecinājums   

varēs būt arī zemes īpašnieka rakstiska piekri-

šana nodot zemi apsaimniekošanā un tam obli-

gāti nav jābūt nomas līgumam. 

   PieĦemtie grozījumi paredz, ka 2012. gadā no 

ražošanas pilnībā atdalāms atbalsts par cietes 

kartupeĜu ražošanu un nokautiem vai eksportē-

tiem liellopiem, līdz ar to papildu valsts tiešais 

maksājums (PVTM) par kartupeĜu cieti tiek 

aizstāts ar atdalīto PVTM par kartupeĜu cieti 

un PVTM par nokautiem vai eksportētiem liel-

lopiem tiek aizstāts ar atdalīto PVTM par no-

kautiem vai eksportētiem liellopiem. Noteiku-

mu grozījumi paredz nosacījumus un piešėirša-

nas kārtību par minētajiem atbalsta veidiem. 

     Tāpat MK noteikumu grozījumi nosaka 

PVTM apmēra samazinājuma kārtību lauk-

saimniekiem, kuru ES tiešo maksājumu (VPM, 

atsevišėais maksājums par cukuru un īpašais 

atbalsts par pienu) un PVTM kopsumma 2012. 

gadā pārsniedz EUR 5000. 

    Noteikumu grozījumos tiek arī precizēta pra-

sība attiecībā uz lauksaimniecības zemi, kurā 

audzē īscirtmeta atvasājus un par kuru var sa-

Ħemt VPM atbalstu, paredzot, ka VPM atbalstu 

var saĦemt par tādu zemi, kurā saskaĦā ar me-

liorācijas kadastra datiem pēc stāvokĜa 2011. 

gada 1. jūlijā nav reăistrētas meliorācijas sistē-

mas un kurā pēc 2011. gada 1. jūlija nav no 

jauna izveidotas meliorācijas sistēmas. 

   Līdz ar grozījumiem šajos MK noteikumos 

tiek papildināti laba lauksaimniecības un vides 

stāvokĜa nosacījumi, ieviešot jaunu prasību 

kopt un kultūraugus audzēt, izmantojot sugai 

atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā 

arī nezāĜu ierobežošanas pasākumus.  

    IzmaiĦas noteikumos stāsies spēkā pēc to 

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

     Lauku atbalsta dienests informē, ka atbalsta 

pretendentam aprēėinātās platībmaksājumu 

trīsgadīgās sankcijas, kas tika ieturētas no pla-

tībmaksājumiem, turpmāk tiek ieturētas no 

jebkuriem nākamajiem ES fondu pasākumu 

maksājumiem. 

ZM un LAD informācija 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

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

8.martā plkst.15.00 Vērēmu TN Pavasara svētku koncertu māmiĦām, vecmā-

miĦām, vecvecmāmiĦām sniegs Verēmu pamatskolas un Tautas nama  

kolektīvi. 

9.martā  Atpūtas sarīkojums Visām paaudzēm ( “groziĦvakars” ). Dejas , at-

rakcijas. Ieeja 1.50 Ls. 

 

PASĀKUMI  VĒRĒMU  TN 

Februāris- Sveču un Ciemos braukšanas 
mēnesis. 

   Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. febru-

ārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu feb-

ruāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi. Sveču 

diena saukta arī par Ziemas Māras dienu; tā-

pat par Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja 

vai Govju dienu. 

    Sveču diena nozīmē ziemas vidu. Šajā dienā 

latvieši Kurzemē, Vidzemē izsenis lējuši  sveces, 

bet latgalieši sveces lēja rudenī, jo garajiem zie-

mas vakariem, vērpjot , aužot , bija vajadzīga 

gaisma. 

       Sveču dienai bija savas dziesmas, rotaĜas, 

paražas, ticējumi un ēdieni. Piemēram, lai gads 

būtu jautrs un pats cilvēks - skaists, Sveču die-

nā jādzer daudz alus, jāēd cūkas gaĜa, daudz 

jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām 

jāēd dzērvenes - lai būtu sārti vaigi. Līdz mūs-

dienām Sveču dienas tradīcijas maz saglabāju-

šās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika 

pareăošanu, sveču liešanu un... dedzināšanu - 

kā patīkamu, relaksējošu nodarbi, kas, pro-

tams, piekopjama ne vien svētkos, bet arī ikdie-

nā - kad vien dvēsele alkst pēc Gaismas un Mie-

ra. 

       Ik gadus Sveču dienā  vienkopus pulcējas 

Rēzeknes novada folkloras kopas. Šogad visi 

devāmies  ciemos uz Bērzgales pagastu, kur 

Bērzgales  

KN folklo-

ras kopa 

svinēja  55 

gadu  jubi-

leju. Tika 

dziedāts, 

smiets, de-

jots  , lai kopīgi izlietā svece degtu ar lielu 

sprakšėi. Sveču dienā mūsu senči ticēja: ja 

snieg, tad bites spietos un tām būs daudz me-

dus; ja būs aizputināti ceĜi, tad būs lieli plūdi 

pavasarī. Todien bija bargs sals, -tas nozīmē, ka 

par siltu pavasari  nav ko domāt.  

      Bet  21.februārī MeteĦus  svinējām Kārsa-

vas novada Mežvidu pagastā. 

Sagatavoja S.Strupoviča 

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA” 


