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      Verēmu pamatskola, tāpat kā citas Latvijas sko-
las, sākot ar 2018.gada septembri  īsteno iniciatīvas  
“Latvijas skolas soma” programmu, kuras ietvaros 
ikvienam skolēnam tiek nodrošināta iespēja klātienē 
pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt vērtības un kul-
tūrtelpu. Tādā veidā tiek stiprināta jaunās paaudzes 
nacionālā identitāte, pilsoniskuma un valstiskās pie-
derības apziņa, kā arī attīstīta  kultūras izpratne.      
Visiem Verēmu pamatskolas skolēniem šī mācību 
semestra laikā bija iespēja bez maksas piedalīties 

vismaz 2 aktivitātēs. 
 Sākumskolas klases aktīvi apmeklēja Latga-

les kultūrvēstures muzeju, kur piedalījās dažādās 
muzejpedagoģiskajās nodarbībās: “Kā top maize?”, 
“Māla pikuča piedzīvojumi”, “Pirmo reizi izstādē”, 
“Zemes dzīļu noslēpumi”.  

Pamatskolas klasēm bija iespēja viesoties Na-
cionālo biedrību kultūras namā “Joriks”, kur viņu 
vērtējumam tika sniegtas vairākas izrādes – “Dievs. 
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Daba. Darbs.”,  “Veidenbaums. Live”, 
“Raksti mani šovakar”. 
9.klases skolēni, sagaidot Latvijas simtgadi, 
kinoteātrī  apmeklēja filmas “Tēvs Nakts” 
pirmizrādi. 
5.-6.klases skolēni rudens ekskursijā devās 
uz Alūksni un apmeklēja Alūksnes dabas 
muzeju. 
3.klase devās uz Latgales vēstniecību 
GORS, kur apmeklēja Latvijas Leļļu teātra 
izrādi “Pēdu dzinējs Caps”.  
Decembra sākumā skolā viesojās I. Grandā-
ne ar interaktīvu nodarbību “Mūsu Latvijas 
noslēpumi”, kurā visiem skolas skolēniem 
bija iespēja iepazīt Latvijas “noslēpumus” 
un noslēpumainās vietas.  

Šīs aktivitātes paplašināja skolēnu redzesloku, ļāva pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtī-
bas, apzināties sevi kā Latvijas sastāvdaļu. 

         Nākamajā semestrī skolēni turpinās aktīvi iepazīt Latviju un tās vērtības gan skatuves mākslā, 
gan mūzikā, gan vizuālajā mākslā, gan kino, gan literatūrā, gan citās darbības formās. 

Verēmu pamatskolas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Laura Kalvāne 

 

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

               Zināmi LIZ apsekošanas rezultāti 

LAD ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, lai noskaidrotu, vai zeme tiek 
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Zemes īpašniekam ir jāapstrādā vismaz 70% no ka-
dastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par apstrādātu. 

Ja salīdzina datus ar 2017.gadu, var secināt, ka šajā gadā koptas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes apjoms ir pieaudzis visā valstī par vairāk nekā 10 000 ha. 

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta 
platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti LIZ apsekošanas rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazi-
nājumi. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti 2018.gadā skatāmi mājaslapā “LIZ 
apsekošanas rezultāti novadu griezumā”. 

Platību maksājumos lauksaimnieki saņēmuši vairāk nekā 150 miljonus eiro 
Līdz 2018.gada 22.novembrim Lauku atbalsta dienests platību maksājumos izmaksājis vairāk 

nekā 150 miljonus eiro. Vienotā platību maksājuma avansus saņēmuši vairāk nekā 43 tūkstoši klientu, 
kopējā izmaksātā summa ir 85 miljoni eiro. Maksājumus apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski 
ierobežojumi, saņēmuši 37 tūkstoši klientu, kopējā izmaksātā summa ir 45 miljoni eiro, bet 4 tūksto-
šiem bioloģisko lauksaimnieku izmaksāts 21 miljons eiro. 

Dienests atgādina, ka no 1.decembra lauksaimnieki sāks saņemt arī zaļināšanas, brīvprātīgo sais-
tīto atbalstu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas un citus maksājumus. 

Šogad ir izdevies platību maksājumus izmaksāt klientiem ātrāk lielākā apmērā, jo dienests  ir 
būtiski pilnveidojis savu darbu un daļu procesu automatizējis: informācijas sistēmā izveidotais “zaļais 
koridors” vairāk nekā 60% platību maksājumu pieteikumu administrēšanu veica bez darbinieku iesais-
tes. 

Informācija no LAD  mājas lapas 



                Centrs “DZĪVO VESELS” 
                    (trenažieru  zāle)  

               Nodarbību dienas un laiks   
 Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena     
               no plkst.18:00  līdz 20:00   

  Nodarbību laikā var atnākt un pierakstīties 

             uz jums vēlamo dienu un laiku!       

 
 

 

CENTRA “DZĪVO VESELS” APMEKLĒJUMU LAIKS 

 SVĒTKU  PASĀKUMI 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605902 

Izdevumu var izlasīt: www.rezeknesnovads.lv sadaļā e-
avīzes un www.veremi.lv sadaļā –laikraksts 
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Pasākumu laikā var tikt fotografēšana vai filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā, kā arī izmantoti publicitātes vajadzībām sociālajos 
tīklos. 


