2011.gada
aprīlis
Vērēmu

pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums

Vērēmu pagasta iedzīvotāji!
No vizbulītēm ,pūpoliem un
zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks
ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas
plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties ,gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.
Lai saulainās krāsās labās domas dvēselē zied!
Vērēmu pagasta pārvaldes
vadītājs V.Bistrovs

Жители Веремской
волости!
Светлое Христово воскресение -это праздник человеколюбия, когда мы забываем об
ожесточении и горечи в наших душах. Будем же радоваться светлым ощущениям,
пробуждающимися в нас в
этот исключительный по совей торжественности праздник. Будем полны радости,
веселья, надежд и любви.
Руководитель Веремского
волостного управления
В. Быстров

AICINĀJUMS RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM UN VISIEM ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM!
2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada dome pieĦēma lēmumus par divu svarīgu dokumentu izstrādi: 1) par Rēzeknes novada attīstības programmas izstrādi, 2) par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi.
Attīstības programma ir nepieciešama, lai
varētu saĦemt Eiropas Savienības finanšu līdzekĜus novadam svarīgu projektu īstenošanai – piemēram, pašvaldības ceĜu uzlabošanai, pagastu
ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzlabošanai,
dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, kultūras
namu, bibliotēku, skolu siltināšanas, remontdarbu projektiem utml.. Attīstības programmas izstrāde turpināsies līdz 2011. gada decembrim,
tādēĜ aicinām iedzīvotājus iesniegt savus
priekšlikumus par Attīstības programmā iekĜaujamajām novada projektu idejām – piemēram,
kā projekta ideja var būt kāda pagasta kultūras
nama rekonstrukcija, dzeramā ūdens kvalitātes
uzlabošana kādā ciemā, distanču slēpošanas trases izveide utml.. Priekšlikumi jāiesniedz rakstveidā Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai
Rēzeknes novada pašvaldībā – Attīstības plānošanas nodaĜā (Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) vai

arī sūtot uz e-pastu: Brigita.Arbidane@rdc.lv
līdz šī gada 1. jūnijam.
Otra dokumenta - Rēzeknes novada teritorijas
plānojuma izstrāde notiks 2011. un 2012. gadu
laikā. Tad 2013. gada sākumā teritorijas plānojums
tiks pieĦemts kā novada saistošie noteikumi uz 12
gadiem (!).
Iedzīvotājiem jāĦem vērā, ka pašvaldība
zemju īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atĜaut būvēt tikai tādas būves un izmantot
zemi tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā!
2011. gada februāra mēnesī visu 25 pagastu
pārvalžu telpās publiskā vietā tiks izvietotas
katra pagasta zemju izmantošanas kartes un
apbūves noteikumi.
Aicinām katru zemes
īpašnieku apskatīt kartē savu īpašumu! Ja pēc
kartes apskates, zemes īpašnieks konstatēs, ka
viĦa zemes gabalā ir, piemēram, meža teritorija
(parasti – tumši zaĜa), tad īpašniekam ir jālasa
apbūves noteikumos tas, kas rakstīts par meža
teritoriju – ko tur var būvēt un kā var izmantot
zemi. Ja īpašnieks savā zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, granti ,bet tas apbūves

Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā – Attīstības plānošanas
nodaĜā (Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) līdz šī gada
1. jūnijam.
Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi
stāsies spēkā – 2013.gada sākumā – pašvaldība
vairs nevarēs uz iedzīvotāju iesniegumu pamata
neko mainīt dokumenta tekstā. Novada zemju
īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt iesniegumu
iesniegšanas termiĦu, lai vēlāk paši neciestu
zaudējumus
pašvaldības
aizliegumu
dēĜ!!!!!!!!!!!!
Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaĜas vadītāja, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv un Terēzija Kruste, Rēzeknes
novada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646
07205, e-pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv .Laimdota
Melne, Vērēmu pagasta zemes ierīkotāja,
tel.64605901, e- pasts: laima-10@inbox.lv
С января месяца 2011 года начата разработка
Территориального планирования Резекненского края, завершение которой планируется к
концу 2012 года. В начале 2013 года территориальное планирование будет принято как обязательные правила края на 12 лет (!).
Жителям необходимо принять к сведению, что
землевладельцам самоуправление последующие 12 (!) лет сможет разрешить строить
только такие строения и использовать землю только на такие цели, которые записаны
в территориальном планировании!
Поэтому сейчас в здании Веремского волостного управления каждый рабочий день до 1го июня 2011 года будет размещена карта использования земель и правила застройки.
Призываем каждого землевладельца осмотреть на карте свою собственность!
Если на карте видно, что на его земельном участке, например, находится территория леса
(обычно – темно - зеленая), то владелец должен
прочитать в правилах застройки то, что написано про территорию леса – что там можно строить и как можно использовать землю. Если
владелец на своем участке земли хочет добывать, например, торф, но правилами застройки
это не разрешается, в таком случае он должен
написать заявление на имя Резекненского краевого самоуправления с просьбой – при разработке территориального планирования разрешить добычу торфа на территории его собственности.

Землевладельцы свои заявления (приобщив копии земельных книг собственности и копии
планов земельных границ) в письменном виде
должны представить в волостное управление
или Резекненское краевое самоуправление –
Отдел планирования развития (аллея Атбривошанас 95, Резекне) до 1-го июня этого года.
В своих заявлениях землевладельцы могут просить, например, разрешить:
• добывать полезные ископаемые (в том числе сапропель в частном озере),
• заниматься туризмом (гостевые дома, природные тропы, смотровые вышки и т. д.),
•облесить землю, не использованную в сельском хозяйстве, (за исключением мелиорационных канав и систем),
• разводить виноградных улиток,
• устанавливать ветряные генераторы,
• строить гидротехнические сооружения –
ГЭС, шлюзы и т. д.,
• создавать предприятия промышленного и
сельскохозяйственного производства, фермы,
• создавать предприятия торговли и услуг,
• устраивать рыбные пруды,
• строить многоэтажные жилые дома и т. д.
Землевладельцам необходимо принять к сведению, что, если владение находится на особо
защищенной природной территории (в Резекненском крае таковыми являются три: национальный парк Разна, природный заказник водно-болотных угодий Лубанс и природный парк
озеро Адамово), то в территориальном планировании края будет разрешено только такое
использование земли, которое разрешено индивидуальными правилами использования соответствующей природной территории.
Все о защитных природных территориях находится на домашней странице www.daba.gov.lv.
После окончания разработки территориального
планирования Резекненского края и вступления в силу обязательных правил – в начале
2013 года – самоуправление на основании заявлений жителей уже не сможет ничего изменить
в тексте документа. Землевладельцам края
важно не опоздать со сроками подачи заявлений, чтобы потом не оказаться в убытке
из-за запретов самоуправления!!!!!!!!!!!!
Подробная информация в волости:у землеустроителя волости Лаимдоты Мелне

Подробная информация в крае (аллея Атбривошанас 95, Резекне):
Бригита Арбидане, заведующая Отделом планирования развития Резекненского краевого
самоуправления, тел. 646 07189, е-почта:

Brigita.Arbidane@rdc.lv .
Терезия Крусте, планировщик территории Резекненского краевого самоуправления, тел.
646 07205, е-почта: Terezija.Kruste@rdc.lv .
Rēzeknes novada pašvaldības informācija

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē,
ka no šī gada 11.aprīĜa
ir sākusies Platību
maksājumu iesniegumu 2011.gadam pieĦemšana.
Tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas pieteikties
platību maksājumu saĦemšanai, bet vēl nav kĜuvuši par LAD klientiem, ir jāreăistrējas tajā
LAD reăionālajā lauksamniecības pārvaldē
(RLP), kuras teritorijā atrodas lielākā apsaimniekojamā lauksamniecībā izmantojamās zemes
(LIZ) platība.
Visās RLP ir pieejama Platību maksājumu
iesnieguma 2011.gadā veidlapa ar pielikumiem
(Platību maksājumu iesniegums), kā arī Informatīvais materiāls platību maksājumu saĦemšanai 2011.gadā.
Savukārt konkrētajam pretendentam sagatavotas lauku bloku kartes var saĦemt tajā RLP,
kurā 2010.gadā tika iesniegts Platību maksājumu iesniegums.
Platību maksājumu iesniegums un lauku bloku
kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2011.gada 16.maijam. Iesniegumi tiks
pieĦemti arī līdz 10.jūnijam, taču piemērojot 1%
atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto
darba dienu.
Iesniedzot Platību maksājumu iesniegumu,
LAD lūdz aktualizēt personīgā e-pasta adresi, kā
arī tālruĦa numuru, lai nepieciešamības gadījumā

varētu operatīvi sazināties.
LAD aicina izmantot elektroniskās pieteikšanās sistēmas ( EPS ) priekšrocības. Ar EPS lietošanas noteikumiem var iepazīties LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv sadaĜā “Elektroniskā pieteikšanās sistēma”.
Sīkāka informācija par 2011.gada platību maksājumu atbalsta saĦemšanas nosacījumiem pieejama mājas lapas sadaĜā “Tiešie maksājumi”.
Līdz 15.maijam tiešās tirdzniecības kvotas
īpašniekiem jāiesniedz gada deklarācija par kvotas izpildi. Arī tad, ja kvota nav pildīta.
Neaizmirstiet par uzskaiti, par suĦu, kaėu potēšanu, ūdens, asins analīzēm, sanitāro grāmatiĦu.
Līdz 1.jūnijam LAD jāiesniedz pārskats par
daĜēji naturālajiem projektiem. Arī tiem, kuriem
2010. gads bija pēdējais saistību gads un šogad
naudu vairs nesaĦems. Jābūt visam izpildītam.
Brauc pārbaudes.
Pārskatam (jaunajiem projektiem) klāt bez
gada deklarācijas jāpievieno vēl viena veidlapa –
atšifrējums par ieĦēmumiem no D3 pielikuma. Šī
veidlapa pieejama LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv tālāk: ES atbalsts – Lauku attīstības programmas pasākumi – DaĜēji naturālās
saimniecības – Maksājumi un atskaites.
Kamēr lopi kūtīs, pārskatiet krotālijas. Ja pārbaudēs konstatēs nepilnības, tiks samazināts platību maksājums.
Rēzeknes novada pašvaldības informācija

ZIĥAS NO “KULTŪRAS GROZA”
No 2011.
gada 2. aprīĜa līdz 14.
maijam Latvijas novados un pilsētās
notiek
koru repertuāra pārbaudes skates. To mērėis ir pārbaudīt 2013. gada

Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncertam
paredzēto repertuāru, kā arī gatavoties reăionālajiem koru svētkiem, kas šogad norisināsies Alojā,
Bauskā, Dundagā, Mazsalacā, Alūksnē, Rīgā un
ĒrgĜos.
10. aprīlī skate notika Rēzeknē un tajā piedalījās
Rēzeknes un Ludza koru apriĦėa kolektīvi, pavisam 12 sievu, vīru un jauktie kori.
Šo kolektīvu vidū bijām arī mēs, Rēzeknes novada Verēmu Tautas nama jauktais koris. Koris sa-

vu darbību uzsācis pavisam nesen, pērnā gada
oktobrī. Neskatoties uz neilgo
kopā dziedāšanas
laiku, skatē startējām godam –
saĦēmām atzinīgu žūrijas vērtējumu un 40, 67 punktus, kas atbilst I pakāpei.
Skati vērtēja kompetenta žūrija – J.Ustinskovs,

J.Petrovskis, L.Goss.
Skatē visi kori izpildīja trīs dziesmas- divas izlozes un trešo brīvi izvēlētu dziesmu no sava repertuāra, kā arī dziedāja kopdziesmas – J.Vītola
’’Upe un cilvēka dzīve’’, E.DārziĦa ‘’Senatne’’
un A.EriĦa ’’Zemei un tautai’’.
Esam apmierināti ar skatē sasniegtajiem rezultātiem un aicinām savā kolektīvā jaunus dziedātājus.
Sagatavoja S.Pavlovska
Fotografēja S.Strupoviča

LAI SAULAINAS LIELDIENAS !
Latviešu tautas tradīcijās Lieldienas pieskaitāmas pavasara svētkiem, KustoĦu jeb KukaiĦu dienai.
ěaudis ar dažādiem rituāliem grib palīdzēt zemes atmodai, nodrošināt un veicināt tās auglību
un svētību.
Lieldienās galvenā tradīcija ir olu vārīšana un
krāsošana, dažādas rotaĜas ar olām un šūpošanās
šūpolēs. Iespējams , ka šūpošanās saistāma ar uzskatu, ka saulīte Lieldienas rītā šūpojas – trīs reizes uz vienu pusi, trīs reizes uz otru pusi. JāceĜas
pēc iespējas agrāk, lai redzīgām acīm to saredzētu.Ja kāds to ierauga, tas visu gadu būs bagāts.
Šogad Lieldienu olas ripināsim, dziesmas dziedāsim un dejosim brīvā dabā, estrādē. Aicinām
pagasta iedzīvotājus pievienoties Tautas nama

pašdarbnieku saimei un kopīgi priecāties par pavasara atnākšanu. Jūs priecēs kora dziedātāji, mazie dejotāji, folkloras kopa “ Vorpa” , jaunieši no
breikgrupas.
Pirmajās Lieldienās ,24.aprīlī plkst.14.00 ieskandināsim Lieldienas mūsu ciematā ( pulcēšanās pie Tautas nama, kur notiks šūpošanās)
Tad visi dosimies uz skvēru, kur notiks dažādas
jautras aktivitātes.
Līdzi lūdzam Ħemt raibas Lieldienu olas “ groziĦā” , lustīgu prātu.
Notiks konkursi “ Lielākais olēdājs” , “ Lieldienu
Stiprinieks” u.c.
Par mūziku gādās Dj Guntars.
Ja būs silts laiks, tad “ Lieldienu nakts lustes”
notiks estrādē plkst.21.00-02.00
Sagatavoja S.Strupoviča

30.APRĪLIS - LIELĀ TALKAS DIENA
Šogad Lielā Talka
notiks 30.aprīlī. Lielās Talkas kustības
mērėis
ir
līdz
2018.gadam, Latvijas
100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseĜoties, attīrot to
no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Lielās talkas ietvaros Vērēmu pasta pārvaldes
teritorijā tiek plānots sakopt Sondoru ciematā
skvēra teritoriju pie brīvdabas estrādes, komunālās
Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri
Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons
Tāl. 64605905

saimniecības teritoriju un teritoriju starp ciemata
iedzīvotāju mazdārziĦiem
gar
Svilpīnes upīti.
Skolēni
tiks
iesaistīti Verēmu
pamatskolas, Makašānu amatu vidusskolas un Adamovas internātskolas teritoriju sakopšanā. Talkas noslēgumā visi
tiks aicināti uz ugunskura vārītas zupas baudīšanu
mūzikas pavadībā pie brīvdabas estrādes.
Aicinām visus aktīvi piedalīties Lielajā Talkā!
Sagatavoja A.Kudure

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

A.Karačkov a,

