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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 Ziemassvētku vakars 
atnāk kluss un mierīgs,  un 
sirdis, lai piepildās baltām 
domām, un sapņus, lai mir-
dzošās zvaigznes, krītot, pār-
vērš īstenībā! 

  Bet Jaunā gadā saule 
zelta graudus katrā dienā 
sēj... 

 

 

   Vērēmu pagasta pārvaldes 

vārdā pārvaldes vadītājs  

V.BISTROVS 

 

  Пусть Новый год, что на 
пороге, войдет в Ваш дом, 
как добрый друг! Пусть по-
забудут к Вам дорогу 
печаль, невзгоды и недуг! 
Пусть придут в году гряду-
щем и удача, и успех! 
Пусть он будет самым луч-
шим, самым радостным 
для всех! 

 

 От имени управления  

Веремской волости  

В. Быстров 

 

 

            Vērēmu bāriņtiesa aicina  iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vēlamies 

apzināt tās ģimenes, kuras būtu gatavas uzņemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, pieņemot vi-

ņus uz laiku savā ģimenē un tādējādi aiztaupot ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.  

          Situācijas, kāpēc bērnus izņem no ģimenēm ir dažādas, un tas nebūt nenozīmē, ka ģimene bijusi 

nelabvēlīga. Bērnus no ģimenēm izņem arī, ja, piemēram, vecāki saslimst un viņiem nepieciešama ilg-

stoša ārstēšanās. Gadījumos, ja bērns no ģimenes ir izņemts, mēs vispirms meklējam bērna radiniekus 

un iespēju viņu ievietot audžuģimenē, kas dzīvo tuvumā. Tikai tad, ja tas nav iespējams, bērnus ievieto 

aprūpes iestādē, bet ģimeniskā vide bērna attīstībai ir daudz svarīgāka, vēlamāka. 

           Audžuģimenes statuss var tikt piešķirts gan ģimenei (laulātajam pārim ar abu partneru piekriša-

nu), gan personai, kura dzīvo viena. Lai pieteiktos šī statusa saņemšanai, jādodas uz bāriņtiesu, jāuzrā-

da pase, jāraksta iesniegums un jāiesniedz vairāki dokumenti - laulības apliecības kopija, darba vietas 

izziņa un dokuments par izpeļņu, izziņa par novada teritorijā deklarēto dzīvesvietu. Bāriņtiesa preten-

dentu nosūta pie ģimenes ārsta, jo nepieciešams arī slēdziens par personas veselības stāvokli. Kad do-

kumenti iesniegti, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pretendenta piemērotību audžuģimenes statusam. Ja 

tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, ko rīko Labklājības ministrija. Pirms galīgā lēmuma pie-

ņemšanas par audžuģimenes statusa iegūšanu, bāriņtiesas un sociālie darbinieki ģimeni apciemo, ap-

skata un izvērtē dzīves apstākļus, pārrunā interesējošās lietas. 

Vērēmu bāriņtiesas vārdā        Ausma Bicāne 

VĒRĒMU  BĀRIŅTIESAS  AICINĀJUMS 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

Apstiprinātas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas un  
aprēķināšanas kārtībā lauksaimniekiem 

 
  Lai vienkāršotu esošo tiešmaksājumu piešķiršanas kārtību, valdība grozī-
ja noteikumus par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem. 

Noteikumi noteic brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) maksimālo apmēru 
2015. gadā katram atbalsta shēmas veidam, kā arī precizētu atbalsta lik-
mes aprēķināšanas kārtību. Papildināts aitu gaļas šķirņu saraksts, par ku-
rām paredzēts brīvprātīgais saistītais atbalsts. 

Noteikumi nosaka atvieglotāku kārtību BSA piešķiršanai par slaucamām govīm, gaļas liellopiem, 
aitu un kazu mātēm, paredzot, ka dzīvnieki ir atbalsta tiesīgi, ja tie ir pareizi apzīmēti un reģistrēti turē-
šanas perioda pirmajā dienā un visu turēšanas periodu. Līdz šim spēkā esošie noteikumi noteica, ka 
dzīvnieki ir atbalsta tiesīgi, ja tie ir pareizi apzīmēti un reģistrēti visu dzīves laiku. Jāatzīmē gan, ka par 
kārtējā gada laikā konstatētajiem dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas noteikumu pārkāpumiem arī 
to novēršanas gadījumā tiks piemērots BSA atbalsta apjoma samazinājums un visu tiešmaksājumu un 
lauku attīstības platībmaksājumu samazinājums saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem. 

Grozījumi nosaka, kā turpmāk aprēķināms atbalsta samazinājums, ja lauksaimnieks - saskaņā ar 
regulu prasībām - piesakoties tiešo maksājumu atbalstam, nav Lauku atbalsta dienestā (LAD) deklarē-
jis visu saimniecības lauksaimniecības zemes platību. Grozījumi arī noteic maksimālo apmēru pārejas 
posma valsts atbalsta (PPVA) finansējumam 2015. gadā katram atbalsta shēmas veidam, kā arī likmes 
aprēķinu PPVA par zīdītājgovīm un aitu mātēm. 

Vēl valdības atbalstītie grozījumi nosaka apsaimniekošanas kārtību bioloģiski apsaimniekotām pa-
puvēm – lai novērstu neskaidrības par apsaimniekošanas noteikumiem un nepieļautu pārkāpumus, tiek 
svītrota augu iestrādes iespēja augsnē reizi divos gados, ja bioloģisko papuvi saglabā divus gadus pēc 
kārtas. Noteikta arī kārtība jaunu ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju platību iekļaušanai LAD lauku re-
ģistrā, kā arī kārtība lauksaimnieku savlaikus informēšanai par tām. 

Noteikumi ietver vairākus precizētus nosacījumus maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi zaļināšanas maksājuma saņemšanai. Piemēram, no ekoloģiski nozīmīgu platī-
bu veida saraksta ar 2016.gadu dzēstas buferjoslas, un turpmāk attiecīgās joslas varēs deklarēt kā lauk-
males, un slāpekli piesaistošo kultūraugu saraksts papildināts ar lupīnu. Ir vienkāršota kārtība, kādā 
ainavu elementi identificējami lauku bloku kartēs, kā arī noteikta kārtība, kādā kompensējama iztrūk-
stošā ekoloģiski nozīmīgā platība, ja pārbaudēs saimniecībā konstatē, ka uzmērītā platība ir mazāka par 
deklarēto platību. 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksāju-
mu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Lat-
vijas Vēstnesis”.  
 

Turpinās platību maksājumu izmaksa 
Lauku atbalsta dienests līdz šim ir izmaksājis Vienotā platības maksājuma avansus vairāk kā 75% 

klientu. VPM avansa maksājumi tiek veikti pakāpeniski, tos plānots izmaksāt visiem klientiem līdz šā 
gada beigām. Maksājumus saņem arī saimniecības, kas saimnieko bioloģiski vai ir pieteikušās pasāku-
mam “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un Gados jaunajiem lauksaimniekiem.  

Ir uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi 
(iepriekš bija – MLA). Klienti, kas pieteikušies mazo lauksaimnieku shēmai, maksājumus saņems sā-
kot no 2016.gada februāra, bet 2016.gada sākumā tiks izmaksāts atbalsta maksājums par zaļināšanu.  

LAD jau informēja, ka no 2015.gada tiek ieviesta tiešo maksājumu reforma, ir 22 jauni atbalsta vei-
di. Ir nepieciešams veikt izmaiņas IT sistēmās un gatavot administrēšanas shēmas, lai precīzi, ievērojot 
visas prasības, varētu notikt atbalsta maksājumu izmaksa, tāpēc tas prasa LAD papildus laika resursu. 

Informācija no  LAD mājas lapas  



Baltais koncerts 

Tāpat kā daudzviet Adventa laikā, noliekot ikdienas steigu un rūpes, notiek Ziemassvētku ieskaņu 
koncerti, kas rada īpašu  noskaņu un gaisotni. Vēlot skaistu un mierpilnu Adventa laiku saviem klausī-
tājiem Vērēmos 13.decembrī  izskanēja Baltais koncerts, kurā piedalījās visi Vērēmu tautas nama ko-
lektīvi. Ļoti ceram, ka ar šo Adventa koncertu spējām kaut mazliet radīt svētku izjūtu, viešot labestību , 
mīlestību un cerību katrā dvēselē. 

     Tika apbalvoti konkursa “ Mani Ziemīši logā, dārzā, pagalmā...” dalībnieki. 

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

Tuvojoties Ziemassvētkiem..... 

Visskaistākajā laikā , kad pasaule brīnuma gaidās, tautas nama kolektīvu vadītājiem Solvitai, Vinetai, 

Jānim, Ilzei, Natālijai ,JC vadītājai Agitai, sporta organizatorei Zaigai, bibliotēkas vadītājai Regīnai, 

senioru apvienības prezidentei Valentīnai un ikvienam kolektīva dalībniekam - 

Būs arī Jaunā gadā  rūpju stundas garas 

Un laimes mirkļi aši aizzibēs, 

Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 

     Lai ziemas saulgrieži nes gaismu un siltumu ik dvēselē, lai  Jaunais gads bagāts labām domām, dar-
bīgām vakarstundām, koncertiem un priecīgiem atelpas brīžiem, lai svētki  dod tik daudz sirds gaišu-
ma, ka spējat to dāvāt  skatītājiem visa nākamā gada garumā! 

  Ir  daudz arī “ aizkadra” cilvēku, kuri veic tautas nama saimnieciskos darbus. Paldies par sadarbību 
komunālās saimniecības kolektīvam ,tautas nama “tīrības”saimniecei Innai ,šoferiem Sergejam un Ju-
rim, elektriķim Sergejam. 

Tautas nama vadītāja  S.Strupoviča 



       Vērēmu pagasta pārvalde ir sarūpējusi 

Ziemassvētku dāvanas visiem pagasta bēr-

niem, kuri dzimuši, sākot ar 2000.gadu. Pagas-

ta bērni, kuru dzimšanas gads 2000.-2008., un 

kuri mācās Lūcijas Rancānes Makašānu ama-

tu vidusskolā un Verēmu pamatskolā dāvanas 

saņems savās skolās, bet pārējie pagasta bērni, 

kuru dzimšanas gads 2000.-2008., kuri mācās 

citās skolās, varēs saņemt Ziemassvētku dāva-

nas Vērēmu pagasta pārvaldē līdz janvāra bei-

gām. 

    Pirmskolas vecuma bērni, kuru dzimšanas 

gads 2009.-2015. un deklarētā dzīves vieta ir Vērēmu pagastā, Jaungada dāvanas saņems 

27.12.2013. Vērēmu TN plkst.14.00. 

Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

PAZIŅOJUMI 

SVĒTKU  PASĀKUMI  VĒRĒMU  TN 

.  

25.decembrī plkst.22:00     Ziemassvētku Dis-

koballe kopā ar Sandiju. Nāciet ar garšīgu “ 

groziņu”,  būs jautri. 

 

27.decembrī  plkst.14:00   Jaungada eglītes 

svētki pirmskolas bērniem . 

 

  1.janvārī  plkst. 01:00- 05:00   Jaunā gada 

balle. 


