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Adamovas ezera zivju 
resursu papildināšana ar 

zandarta mazuļiem 

 Ar Zivju fonda 
padomes lēmumu Vērēmu 
pagasta pārvaldei  ir piešķirti 
3840 EUR zandarta mazuļu 
iegādei zivju resursu 

atražošanai un pavairošanai Adamovas ezerā. 
Līgums par 17 000 zandarta mazuļu piegādi, 
pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, tiks 
slēgts  ar SIA “Rūjas zivju audzētava”.  

 
 

      Par Platību maksājumiem 2019.gadā  
 
No 2019.gada 10.aprīļa sāksies pieteikšanās 

platību maksājumiem. 
Lauksaimnieki tiem var 
pieteikties līdz šā gada 
22.maijam, iesniedzot Vienoto 
iesniegumu LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā. Pēdējā diena, kad 

atbalsta maksājumiem var pieteikties ar 
kavējuma sankciju, šogad ir 17.jūnijs. 
 Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes 
nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus 
ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 
10.aprīļa līdz 3.jūnijam. 
 Šā gada aprīlī un maijā dienests organizē 
arī klātienes konsultācijas daudzās vietās 
Latvijā, lai palīdzētu klientiem aizpildīt platību 
maksājumu pieteikumus elektroniski. Klientiem 
iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto 
konsultāciju laikā, gan apmeklējot LAD klientu 
apkalpošanas centrus. Konsultāciju grafiku var 
skatīt dienests mājaslapā www.lad.gov.lv . Par 
konsultāciju norises laiku var uzzināt, arī zvanot 
uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 
67095000. 
 Dienests atgādina, ka no 2019.gadā 
lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi (ADSI). Jaunas saistības 
lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā 
«Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana zālājos» un 
«Saudzējošas vides izveide, audzējot augus 
nektāra ieguvei». 

Sagatavoja Laimdota Melne 

Biļ etena datums  

VĒRĒMU ZIŅAS 

 

RĒZEKNES NOVADA  VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

     

           Pūpola maigumā izplaucēt dienu, 

    Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu, 

 Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, 

 Kurā nav sāpju, kurā nav naida, 

 Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam, 

 Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā, 

 Pūpola maigumā, pūpola laimē, 

 Saulīte balta, kad skatās tev vaigā. 

  

Cienījamie Vērēmu pagasta  
iedzīvotāji! 

 
 Lai Lieldienu svētku prieks ie-
nāk katrā ģimenē, lai  pavasara 
saulgrieži dod saules siltumu, lai 
gaišs un priekpilns Lieldienu laiks!   
       

Vērēmu pagasta pārvalde.  

aprīlis 2019                                                                                                                        WWW.VEREMI.LV 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-916
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Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 

                         Par Lielo talku 

Lappuse 2  

Uz tikšanos 27.aprīlī! 

Lielās talkas sākums  2019.gada 27.aprīlī plkst. 09.00. 

Maisus varēs saņemt Vērēmu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā pie J.Vilciņa Lielās talkas dienā  
27.04.2019. vai arī 26.04.2019. līdz plkst. 16.00. 

Sondoru, Tūmužu, Adamovas  un Iugulovas ciemos savāktos       atkritumus (    baltajos  un zilajos  )
maisos jānovieto pie atkritumu konteineriem  27.04.2019. līdz plkst. 13.00. 

27.04.2019. plkst. 13.00 visi Lielās talkas dalībnieki aicināti uz ceptām desiņām pie brīvdabas estrādes . 

Administrācija 

 

 

Talkas 
rīkotājs 

Teritorijas, ko paredzēts 

sakopt talkas laikā 

Talkas atbildīgā 
kontaktinformācija 

(vārds,uzvārds,mobilais 
tālrunis,e pasta adrese. 

uz kuru sūtīt 
informāciju) 

Vērēmu 
pagasta 

pārvalde 

Sondoru ciems: 

1.Brīvdabas  estrādes   un apkārtējās 

teritorijas  labiekārtošanas darbi: atkritumu savākšana 

u.c. 

2. Teritorijas  pie senioru centra un veselības 

centra labiekārtošanas  darbi, zālāja  ierīkošana . 

Talcinieki-Sondoru ciemata iedzīvotāji, Vērēmu 

 pagasta pārvaldes un 

Jānis VILCIŅŠ 

26361832 

Sarmīte Strupoviča 

29131963 

  

  

  Tūmužu ciema teritorijas kopšana 

Talcinieki-Tūmužu ciemata iedzīvotāji 

Jānis  Vilciņš 

26361832 

  Adamovas ezera piekrastes zonas , Adamovas 

ciema teritorijas un Adamovas brāļu kapu teritorijas 

kopšana 

Talcinieki-Adamovas sanatorijas internātskolas skolēni, 

Jānis Masaļskis 

26334342 

  Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana, Loboržu 

 brāļu kapu kopšana . 

Talcinieki-Verēmu pamatskolas  skolēni un 

darbinieki 

Iveta Gaile 

29421475 

  L.Rancānes Makašānu amatu vidussko- 

las teritorijas un Iugulovas ciema teritorijas 

kopšana,Iugulovas ezera piekrastes zonas kopšana 

Talcinieki-L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas 

skolotāji ,skolēni ,tehniskie darbinieki 

un ciemata iedzīvotāji 

Ineta APŠINIKA 

28327113 

  

  Šķeņevas kapsētas  teritorijas sakārtošana 

 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 

Talcinieki- Šķeņevas  kapsētā  apbedīto personu 

 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 

instrumentus (grābekļus, dakšas u.c.) 

Jānis DUMAROVS 

26823485 

INFORMĒ PAGASTA PĀRVALDE 
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Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. Noteikumi attiecas uz: 

nekustamā īpašuma īpašnieka  īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajām notekūdeņu kana-
lizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas); 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas ciemu teritorijās, kuru robežas noteiktas teritorijas plā-
nojumā (Vērēmu pagastā tie ir Sondori, Škeņeva, Adamova, Iugulova un Djogi). 

 Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 37.punktu  
 Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019.gada 
31.decembrim iesniedz Iestādei (var griezties Vērēmu pagasta pārvaldē) pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (4.Pielikums). 

 Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 18.punktā noteikts, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. 
gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību  noteikumu prasībām. 
Noteikumu 4.punktā noteiktās prasības ir sekojošas: 
4. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs (turpmāk – decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieks): 
4.1. atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un šo noteikumu pra-
sībām; 
4.2. par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi un remontu; 
4.3. nodrošina, ka  notekūdeņu attīrīšanas iekārtai: 
4.3.1. ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti; 
4.3.2. ekspluatācija notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, iekārtā esošās dūņas ir aktīvas un nav tādu 
apstākļu, kas pasliktinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un izplūstošo notekūdeņu sastāvu; 
4.3.3. reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts 
citādi) tiek veikta tehniskā apkope un apkopi veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja 
iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas tiek veikta iekārtas ārpuskār-
tas apkope; 
4.4. nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas 
laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, niedru laukiem; 
4.5. nodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu no-
plūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē. 

Administrācija 

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju 

 EP vēlēšanās 
vēlētāju uzskaitei 
izmanto Vēlētāju 
reģistru, kuru izveido un 
uztur Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP). Vēlētāju 
reģistrs tiek izmantots, 
lai sagatavotu iecirkņu 
vēlētāju sarakstus.  
 Katrs balsstiesīgais 
pilsonis EP vēlēšanās 
sākotnēji būs iekļauts tā 
iecirkņa vēlētāju 
sarakstā, kas atbildīs 
viņa reģistrētajai 
dzīvesvietai 2019. gada 
24. februārī (90 dienas 
pirms vēlēšanām).  
 Balsstiesīgie Latvijas 
pilsoņi, kuru reģistrētā 
dzīvesvieta ir ārvalstīs, 
tiks iekļauti kopējā 
vēlētāju sarakstā 
ārvalstīs. Lai piedalītos 
vēlēšanās, šiem 
pilsoņiem noteiktu laiku 
pirms vēlēšanām 
jāpiesakās: (1) balsot pa 
pastu (līdz 25. aprīlim) 
vai (2) balsot kādā no 
vēlēšanu iecirkņiem 
(līdz 7.  maijam).  
No 2019. gada 16. 
martam līdz 7. maijam 
vēlētāji varēs sākotnēji 
piešķirto iecirkni mainīt  
 
 

 uz jebkuru citu iecirkni 
Latvijā vai ārvalstīs. 
Iecirkņa maiņu varēs 
pieteikt elektroniski, 
izmantojot e-
pakalpojumu, vai arī 
klātienē – katras 
pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē vai 
Latvijas diplomātiskajās 
un konsulārajās 
pārstāvniecībās.  
 No 2019. gada 11. 
marta līdz 16. martam 
PMLP vēlētājiem uz 
deklarētās dzīvesvietas 
adresi Latvijā izsūtīs 
paziņojumus par EP 
vēlēšanām un 
informāciju par to, kura 
iecirkņa sarakstā 
vēlētājs iekļauts. Savu 
vēlēšanu iecirkni 
vēlētāji varēs noskaidrot 
arī e-pakalpojumā vai 
zvanot uz CVK uzziņu 
tālruni.  
Balsošanas iespējas  
 Vēlēšanu dienā, 25. 
maijā, vēlēšanu iecirkņi 
būs atvērti no pulksten 
7.00 līdz 20.00.  
 Balsošanas 
dokuments EP vēlēšanās 
ir gan pase, gan 
personas apliecība 
(eID). Tā kā vēlēšanās  
 

 lieto vēlētāju sarakstus, 
tad spiedogs pasē par 
dalību vēlēšanās netiks 
likts. 
 EP vēlēšanās būs 
šādas papildu 
balsošanas iespējas:  

1. iepriekšējā 
balsošana vēlēšanu 
iecirkņos 
Latvijā dažas 
stundas dienā:  

 trešdien, 22. maijā 
no plkst.17.00 līdz 
20.00,  

 ceturtdien, 23. 
maijā no plkst.9.00 
līdz 12.00,  

 piektdien, 24. 
maijā no 
plkst.10.00 līdz 
16.00. 

 

 
Eiropas Parlamenta 
(EP) vēlēšanas Latvijā 
notiks sestdien, 2019. 
gada 25. maijā.  
 EP vēlēšanās 
Latvija ir viens 
vēlēšanu apgabals, no 
kura EP jāievēl astoņi 
deputāti.  
 Tiesības piedalīties 
EP vēlēšanās ir 
balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem un 
citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri uzturas 
Latvijā (ir  
reģistrēti Latvijas 
Iedzīvotāju reģistrā). 
Lai piedalītos 
vēlēšanās, pilsonim 
jābūt sasniegušam 18 
gadu vecumu vēlēšanu 
dienā un jābūt 
iekļautam Latvijas 
Vēlētāju reģistrā.  

2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā 
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PAGASTA  AKTUALITĀTES 

„Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”  
Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi: 
turēt tikai vakcinētu suņus; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 
2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 
29.maijā) 
samaksāt suņa turēšanas ikgadējo nodevu; 
nodrošināt, lai īpašnieka kaķim, kas jaunāki par 6 mēnešiem. atrodoties ārpus mājas vai 
dzīvokļa būtu kakla siksna; 
ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie 
vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts „Suns”; 
ārpus norobežotās teritorijas bez pavadas un uzpurņa suni atļauts palaist speciāli 
iekārtotos iežogotos suņu pastaigas laukumos īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā 

attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību; 
izvest suņus pastaigā apstādījumos (sabiedriskās apzaļumotās teritorijās, parkos) drīkst tikai pavadā un ar 

sunim uzliktu uzpurni, ja suns ir atzīts par bīstamu, nepieļaujot, lai suns sakož cilvēkus un dzīvniekus; 
nepieļaut, ka suņi piemēslo novada teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrot suņa 

atstātos ekskrementus; 
nepieļaut, ka kaķi piemēslo novada dzīvojamo, sabiedrisko ēku telpas; 
neierasties ar suņiem, kaķiem iestādēs, veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, 

kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus cilvēku atpūtas vietās 
un peldvietās; 

neturēt suņus māju balkonos un lodžijās. 
Rēzeknes novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvniekus, kurš ir identificējami ar elektroniskās identifikācijas 

sistēmu (mikroshēmu), to īpašnieki reģistrē datubāzē pie praktizējoša veterinārārsta vai valsts aģentūrā 
„Lauksaimniecības datu centrs” saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju. (saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 
2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.78, kas stājās spēkā 2012.gada 29.maijā) 

 
III. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana, izolācija un eitanāzija 

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai ir atļauts izmantot humānas metodes, tai skaitā īslaicīgu iemidzināšanu. 
Noķertie klaiņojošie dzīvnieki jānogādā dzīvnieku patversmē vai personas, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums par 

dzīvnieku uzturēšanu un aprūpi. Dzīvnieka īpašnieks 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Suņa vai kaķa īpašniekam 
jāuzrāda suņa vai kaķa vakcinācijas apliecība. 

 
IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams sods: 
fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz 284,57 euro; 
juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz 711,44 euro.  

Administrācija 

Pieauga sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs 

 Neskatoties uz dabas resursa nodokļa par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā 2019.gadā pieaugumu par 31,00 
EUR/t salīdzinot ar 2016.gadu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs no 01.02.2019. pieaug tikai par 2,27 EUR/m³ (bez PVN). 
SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2019.gadā – 54,25 EUR/
t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/t). 
 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 10,73 EUR/
m³ bez PVN nav mainīta kopš 2016.gada, kad dabas resursa 
nodoklis (turpmāk – DRN) bija 12 EUR/t. No 2019.gada DRN par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā būs 43 EUR/t. DRN likme 
salīdzinot ar 2016.gadu pieaugs par 31,00 EUR (bez PVN). 

 Lai mazinātu DRN likmes pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau 
vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: uzbūvēta šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto 
atkritumu uzkrāšanas konteineri, apkalpošanas zonā darbojas vairāki atkritumu dalītās savākšanas punkti un 
laukumi, tiek rīkotas akcijas un dažādi izglītošanas pasākumi, bet maksimālais sasniegums ir iespējams tikai tad, 
kad iedzīvotāji pirms atkritumu izmešanas veic atkritumu šķirošanu. Atgādinām, ka pārstrādei derīgie materiāli 
netiek apglabāti un tiek izvesti bez maksas. 
 SIA “ALAAS” informē, ka Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību 
administratīvajās teritorijās no 2019.gada 1.februāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 
būs 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m³. 
Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1(vienu) izvešanas reizi 
palielinās no EUR 3,12 uz EUR 3,78 ar PVN. 

SIA “ALAAS” 

Mēs atbildam par 
tiem, ko esam 
pieradinājuši... 
Cilvēks - vispirms 
tā ir atbildība. 

Sent-Ekziperī 

https://aforismi.lv/autors/sent-ekziperi
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VERĒMU PAMATSKOLAS MARTA MĒNEŠA DARBĪBAS APRAKSTS 

Verēmu pamatskolai 30! 

 22.martā Verēmu pamatskola svinēja savu 30 gadu 
jubileju! 
Skolas ļoti gatavojās bijušo darbinieku, absolventu un 
ciemiņu sagaidīšanai. Tika noformēti foto stūrīši, ar skolēnu 
un ,,Latgales galdnieka” palīdzību izrotāta zāle, no arhīva 
tika iznesti visi iepriekšējo gadu albumi, kuros vakara gaitā 
varēja pakavēties visi viesi.  
 Rīts sākās ar skolēnu kopā sanākšanu, svecītes 
iededzināšanu svētku kliņģerī, katras klases novēlējumiem 
skolai un kopā ieskandināto skolas himnu. Visa lielā skolas 
un bērnudārza saime nobaudīja svētku kliņģeri. 
Vakarpusē skola sagaidīja ciemiņus, bijušos skolas 
darbiniekus un absolventus.  
 Skolas direktore apsveica darbiniekus, kuri visus 30 
skolas pastāvēšanas gadus  ir veltījuši savu darbu skolas 
attīstībai. Paldies saimniecības pārzinei Tatjanai Krocānei, 
pavārei Raisai Eisakai, pirmskolas pedagoģēm Valentīnai 
Arbidānei un Anastasijai Lambai un mūzikas pedagoģei 
Nellijai Deksnei. 

 Siltus vārdus 
skolai un tagadējām 
kolektīvam teica bijusī 
skolas direktore 
Jevģēnija Paura. 
Paldies par apsveikumu pagasta pārvaldes komandai, kas nāca ar lielu, 
jubilejas svecēm  rotātu torti.  
  Atmiņu stāsti mijās ar skolēnu priekšnesumiem,  visiem 
kopā ,skolotājas Ināras Ratnieces ģitāras pavadībā, tika izdziedāta ,,Draugu 
dziesma”. 
Vakarā gaitā kopā sanākušie dalījās atmiņās, dziedāja , dejoja, ieskatījās skolas 
hronikā, kā arī varēja nofotografēties īpašos , ar skolu saistītos tematiskos foto 
stūrīšos, kas bija izvietoti pa visu skolu. 
Liels paldies ciemiņiem un absolventiem par laba un nākotnes vēlējumiem 
skolai! Paldies vecākiem par sveicienu un atbalstu skolai! 
 

Skolas direktore Iveta Gaile 

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 

 Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
ietvaros 2019.gada 19.martā Verēmu pamatskolas 1.-
3.klases skolēni apmeklēja Latgales vēstniecībā Gors 
režisora Armanda Ekštets teātra izrādi “Noslēpumu 
sala”. 
 Izrāde bija par neparastiem piedzīvojumiem ar 
dažādiem interesantiem pavērsieniem, aizraujošām 
darbībām un mīklu minēšanu. Tajā tika atklāti dažādi 
noslēpumi un sajaukta atrastā pirātu  karte, bet sekojot 
slepenām norādēm izrādes varoņi atkal nokļuva uz 

pareizā ceļa un atrada pirātu noslēptos dārgumus. 
Skolēniem ļoti patika teātra izrāde un jautrā aktieru 
spēle. Daži skolēni saskatīja un arī izteica izrādes 
galveno domu – ka tā bija par drošsirdību, labo sirdi, un 
to, ka zināšanas ir vērtīgākas par daudziem miljoniem 
un zeltu. 
 

Skolotāja Gunita Ķiseļova 
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Uzn e muma saukļis 

Dalība olimpiādēs un konkursos 

VERĒMU PAMATSKOLAS MARTA MĒNEŠA DARBĪBAS APRAKSTS 

Marta mēnesis skolai iezīmējās ar dalību vairākās olimpiādēs un konkursos.  
Sakām paldies un lepojamies ar mūsu skolēnu rezultātiem: 

Annijai Igaunei par iegūto 1.vietu Rēzeknes pilsētas , Rēzeknes un Viļānu novadu 5. – 6. klašu skaļās lasīšanas 
konkursā. Skolotāja Zinaīda Kūkoja 

Martai Paulai Sejānei par iegūto 2.vietu Rēzeknes pilsētas , Rēzeknes un Viļānu novadu 5. – 6. klašu skaļās 
lasīšanas konkursā. Skolotāja Zinaīda Kūkoja. 

Loretai Danielai Strucinskai un Marijai Kozirkovai par iegūto Atzinību 7.Latgales novada atklātajā latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē 5.-6. skolēniem. Skolotāja Zinaīda Kūkoja. 

Jēkabam Ģipslim par iegūto atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dabaszinību olimpiādē 4. klases 
skolēniem. Skolotāja Ināra Ratniece. 

5.-7. klašu vokālajam ansamblim pa iegūto 2.pakāpi vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis 2019” Latgalē. 
Skolotāja Nellija Deksne. 

Paldies skolēniem, kuri uzdrošinājās un pārstāvēja skolas godu dažādos konkursos: Markusam Pekšam, Egijai 
Ceļapīterei un 5.-6. klašu deju kolektīvam, kurš tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē nodemonstrēja 
savus jaunos tērpus, par kuriem lielu paldies sakām biedrībai ,,Vienota ģimene” un tās priekšsēdētājai Natālijai 
Bernānei. Vēlam skolēniem un deju kolektīvam  izdošanos nākamajos konkursos un skatēs! 
Skolas kolektīvi 8. martā piedalījās arī  dziesmu, deju un prasmju šovā ,,Vara talants” 

Paldies dalībniekiem: vokāli instrumentālajiem ansambļiem ,,Labrīt” un ,,Dūmi”(skolotājs Jānis Pavlovskis), Liānai 
Griņēvičai un Mārai Mednei,  5.-7. klašu vokālajam ansamblim (skolotāja Nellija Deksne)  

Skolas direktore Iveta Gaile 

 Pavasara brīvdienās skolas awardieši un pieaicinātie 
Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu 
pašaudzināšanas programmas Award dalībnieki no Rēzeknes 
5. vidusskolas un Priežmales pamatskolām izdzīvoja divu 
dienu nometni Verēmu pamatskolā. Jaunieši divās dienās 
ieguva zināšanas un prasmes, lai vasarā patstāvīgi varētu 
doties savā divu dienu bronzas piedzīvojumu ceļojumā. 
Skolēni apguva gan pirmās palīdzības parasmes, gan 
navigāciju un orientēšanos, mācījās iekurināt ugunskurus, 
plānot maršrutus. Katrs vakars noslēdzās ar tikšanos ar 
interesantiem cilvēkiem  - Kristapu Rasimu un Gunti Rasimu. 
Guntis mudināja jauniešus nebaidīties uzdrīkstēties, būt 
aktīviem radošā un fiziskā jomā. Savukārt Kristaps 
jauniešiem mācīja paņēmienus, kā pārvarēt stresu 
pārbaudes brīžos, palīdzēja katram apjaust savas 
improvizācijas un atraktivitātes spējas.  

 Sakām paldies atbalstītājiem- Latvijas Sarkanā 
Krusta Rēzeknes komitejas vadītājai Guntai Stepiņai un 
aktīvajiem jauniešiem no jaunsardzes un zemessardzes 
Elvitai 
Kotānei 
un 
Ērikam 
Džulim. 

Verēmu pamatskolas 

 Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu  

pašaudzināšanas programmas Award vadītāja Iveta Gaile 

Awardiešu nometne skolā 



7 

Turpinās projekts “Proti un dari!” 

 Jau no 2016. gada Rēzeknes novada 
pašvaldībā tiek īstenots projekts “PROTI un 
DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001, kur ir iesaistījušies 
vairāk nekā 120 jaunieši. Rēzeknes novada 
pašvaldība uzrunā NEET jauniešus (jaunietis 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieki) un iesaka piedalīties projektā 
“PROTI un DARI!”, jo Individuālās pasākumu 
programmas ietvaros jaunietim būs iespēja 
attīstīt jaunas prasmes, veicinot jaunieša iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu 
garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā.  

 Aicinām jauniešus, kuri vēlētos veicināt 
pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, griezties 
Rēzeknes novada pašvaldībā, lai uzzinātu par 
iespēju piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, kā 
arī nodot šo ziņu pārējiem jauniešiem, kurus var 
aicināt dalībai projektā. 

 Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 
rudenim, tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties! Lai 
pieteiktos projektam vai iegūtu papildus 
informāciju, raksti uz e-pastu 
gunita.veismane@saskarsme.lv vai zvani pa 
tālruni 20214720 (Gunita Veismane). 

*NEET – jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. 

Rēzeknes novada izglītības iestāžu audzēkņus 
aicina piedalīties zīmējumu konkursā 

 Lai sekmētu Rēzeknes novada skolu skolēnu 
izpratni par Eiropas Savienību un tās devumu Latvijas 
ekonomikas un kultūras izaugsmē, nostiprinātu 
zināšanas par Eiropas Savienību, Rēzeknes novada 
pašvaldība un “Europe Direct” informācijas centrs aicina 
Rēzeknes novada izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties 
zīmējumu konkursā „Eiropa manā pilsētā, pagastā, 
ģimenē”. Konkursa norises laiks- līdz šī gada 13. 
maijam. 

 Konkursā tiks pieņemti zīmējumi uz A3 
horizontāla formāta lapām. Katrs dalībnieks var iesniegt 
vienu zīmējumu, gleznojumu vai grafiku. Zīmējums kopā 
ar aizpildītu pieteikuma veidlapu, tiks pieņemts Rēzeknes 
novada pašvaldības 35. vai 33.kabinetā līdz 13.05.2019. 

 Skolēnu zīmējumu konkursa „Eiropa manā 
pilsētā, pagastā, ģimenē” risināšanas ierosmei var 
izmantot Eiropai un Latvijai nozīmīgus vēsturiskos 
notikumus, Eiropas valstu, Latvijas valsts pilsētu un 
pagastu simboliku, Eiropas valstu un Latvijas 
arhitektūru, etnogrāfiju un dabu, Eiropā un Latvijā 
svinamo dienu svētku tradīcijas,  

Vairāk par konkursa norisi lasiet  
www.rezeknesnovads.lv 

DAŽĀDI 
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Arī no smiltīm top skaistas lietas.... 

TAUTAS NAMA AKTUALITĀTES 

  

 

 

 

Gavēnis miesai un garam... 

 Ir gavēņa laiks. Tas ir laiks, kad iedziļināties savās domās, 
kļūt labākam darbos, atteikties no baudām, kas bieži vien ir kaitīgas. 
Gavēnis ir laiks, kad sakārtot gan garīgo pasauli, gan ķermeni. 

 Nav noslēpums, ka daudzi ēd vairāk, nekā būtu vajadzīgs, 
apēd savas problēmas, netiek galā ar lieko svaru, tādēļ šis laiks var 
būt lielisks stimuls sākt ēst bez pārmērībām.Gavēnim raksturīga 
atteikšanās no gaļas. Tiem, kas cīnās ar saldumu kāri, gavēnis ir 
iespēja atradināties no šī netikuma. Saldumus var aizstāt ar svaigiem 
un žāvētiem augļiem, nedaudz ievārījuma uz brokastu maizes vai pie 
putras, labi noder pašmāju kompoti un nedaudz medus. 

 Arī ikvienam ir jāpadomā par savu garīgo pasauli.Ik 
gadus ,arī šo pavasari 
Fr.Trasuna muzejs “Kolnasāta” 
aicināja mūs (folkloras kopu 
“Vōrpa”) uz gavēņa laika garīgo 
dziedājumu pēcpusdienu.Tā ir kopā būšana ar citiem folkloras kolektīviem, kopējas 
lūgšanas un kopēja pusdienu maltīte gavēnim raksturīgā gaisotnē.Mēs esam 
aizmirsuši par murcavku, pupu kotletēm,vinegretu, auzu ķiseli,kas ir tradicionālie 
senlatviešu gavēņa laika ēdieni.... Katra paša ziņā, kāpēc gavēt un no kā atteikties, 
tomēr gribētos, lai tā nav tikai 40 dienu atturēšanās, bet sākums pārmaiņām, kas 
turpināsies, kad gavēnis būs beidzies. 

Dažas receptes: 

Saulespuķu sēkliņu karameles (Veselīgs našķis, kad gribas ko saldu) 

Sauja saulespuķu sēkliņu; 2 ēdk. medus. 

Sakarsētā pannā izkausē medu. Iejauc saulespuķu sēkliņas, gatavo masu liek nelielos 
gabaliņos uz sviestpapīra vai folijas. Ļauj, lai karameles sacietē. 

Rīsu pudiņš ar augļiem 

3½ glāzes piena; 3 ēd.k. brūno vai balto rīsu; 3 tējk. medus; 2 ēdk. rozīņu; 2 ēdk. 
sasmalcinātu kaltētu persiku vai aprikožu.Sajauc pienu, rīsus, medu un lej veidnē. Uzliek vāku un cep sakarsētā 
cepeškrāsnī 45 min. Pievieno kaltētos augļus un samaisa. Neuzliekot vāku, cep vēl 45 – 60 min, līdz rīsi gatavi un virspusē 
veidojas plēvīte. Pasniedz gan karstu, gan aukstu. 

Folkloras kopas “Vōrpa” dziedātāja J.Brāle 

Sagatavoja Tautas nama vadītāja  

S.Strupoviča 

Izrādās, ka darbošanai ar krāsainajām smiltīm ir relaksejošs 
raksturs. Ideāli, ja darbošanās fonā skan klusināta mūzika.... 
tā saka māksliniece Maija Gailuma,kura vadīja radošo 
darbnīcu – glezniņas no krāsainajām smiltīm.  
Smilts ir brīnišķīgs materiāls, ar kuru radoši strādāt var kā 
pieaugušie , tā bērni. 
Turpināsim darboties maijā (sekojiet reklāmai) 
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BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES 

JAUNAS GRĀMATAS VĒRĒMU BIBLIOTĒKĀ 

 Vērēmu pagasta bibliotēkā ir iepirktas jaunas 
grāmatas, kuras priecēs lasītājus ar savu saturu. Angļu 
rakstnieka Robertsa G.D. „Kalna ēnā”, turpinājums 
grāmatai „Šantarāms”, kurā stāstīts par austrāļu bēgli, 
kurš nokļūst Indijā un strādā par pasu viltotāju 
MAFIJAS FIRMĀ. Romāns pilns filozofijas, ielas 
izdzīvošanas gudrību, spēj iedvesmot. Daces Judinas 
jaunais detektīvromāns „Lāsts”. Profesora Danilāna A. 
„Dzīvo priecīgs un vesels”, cilvēka, kuram rūp tautas 
veselība ir apkopojis pēdējo divdesmit gadu laikā 
sniegtās atziņas. 

 Bērnus un jauniešus iepriecinās Raselas 
Reičelas „Nikijas dienasgrāmata” jaunā, 12 grāmata. 
Lietuviešu rakstnieces Žutaute L. „Kika Mika un 
Supertēta diena”, bērni šīs grāmatas ir ļoti iecienījuši, 
jo tās ir piedzīvojumiem bagātas un jautras. „Dzīvnieku 
mājoklīši” tā ir grāmata, kurā var atvērt lodziņu un 
ieskatīties dzīvnieku mājoklīšos un ligzdās. Pedagogus 
var ieinteresēt Īlena T. „Sociālā pedagoga darbs ar 
datoratkarīgajiem skolēniem”, Kraģis I. „Radošums un 
kritiskā domāšana”, Tauriņa A. „Vēro, vērtē rīkojies” - 
metodiskais materiāls ir paredzēts pirmskolā un 
sākumskolā. Materiāls atbilst jaunajām uz 
kompetences (pratības) attīstību balstītām pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām.  

Krievu daiļliteratūras lasītāji varēs atrast sev piemērota 
žanra grāmatas Пудово А. "Женщины ближнего 
круга" - Кому выгодно отправить в тюрьму 
совершенно невинную девушку? Жена, любовница 
и еще одна любовница… Кто из них решился на 
роковой шаг? Еремеев В. "Неуловимый" - в основе 
этой книги – герой, который внедрен в банду.  

Šīs un vēl citas grāmatas pieejamas Vērēmu bibliotēkā. 

 No 23.-26. aprīlim ir Bibliotēku nedēļa tēma ir 
"Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām" , 
kuras laikā bibliotēkā būs iespēja aizpildīt anketu par 
bibliotēku, kāda tā ir, un kādu gribētos redzēt .  

 Iedzīvotāji, kuri vēlas iesniegt  ienākumu 
deklarācijas, tiks sniegta palīdzība aizpildīšanā. Lūgums 
paņemt līdzi savas internetbankas pieejas datus, vai ID 
kartes, jo ielogoties www.vid.gov.lv var tikai izmantot 
iepriekš minētos dokumentus.  

Taps bērnu laukums pašu spēkiem. 

 Vērēmu pagasta iedzīvotāji nolēma, māju 
pagalmā izveidot bērnu laukumu pašu spēkiem. Kā 
zināms Vērēmu pagasta Sondoru ciemā ir daudz bērnu 
gan mazu,gan lielu. Tuvojās vasara, bērni lielāko daļu 
laika pavadīs laukā rotaļājoties. Bet ir viena liela 
problēma-ciemā nav neviena bērnu laukuma! Pie 
dažām mājām ir tikai atmiņas no padomju laika 
laukumiem.  

 Tāpēc iedzīvotaji, kas vēlās, lai viņu bērniem 
un mazbērniem būtu vieta, kur lietderīgi un aktīvi 
pavadīt brīvo laiku, šī gada 4. aprīlī sanāca uz 
apspriešanos par laukuma izveidi. Ņemot vērā, ka 
bērni kopā sanāk pagalmā aiz daudzstāvu mājas J.Zvīdra 5. Tika nolemts laukumu ierīkot tieši tur. Mēs būsim 
priecīgi, ja kāds pievienosies un atbalstīs Bērnu laukuma izveidi. 

Ar cieņu, 

Vērēmu pagasta iedzīvotāji.  

Bibliotēkas vadītāja R. Volkova 
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 Šis gads 
jauniešu centrā ir 
sācies ar kulinārijas 
izvirtībām. Pateicoties 
Vērēmu pagasta 
pārvaldei pagājušā 
gada nogalē tika 
iegādāta cepamā 
plītiņa, kurā nu jau ir 
tapušas gardas 
piparkūkas, kēksiņi un 
picas. Papildus tam, 
piedaloties Rēzeknes 
novada jaunatnes 
projektu konkursos ir 
piesaistīti līdzekļi un 
iegādāts neliels 
cukurvates aparāts un 
šokolādes strūklaka. 
Noteikti turpināsim 
gatavot gardumus un 
priecāties kopā ar 
maziem un lieliem                    
pavāriem arī turpmāk.  

Vērēmu pagasta jaunatnes lietu speciāliste  

Par Vērēmu pagasta iedzīvotāju konsultatīvo padomi 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbu nosaka 2011.gadā apstiprināts Vērēmu pagasta 
iedzīvotāju konsultatīvās padomes (IKP) nolikums. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes mērķis ir aktivizēt vietējās sabiedrības saikni ar Vērēmu pagasta 
pārvaldi un Rēzeknes novada pašvaldību, tādā veidā veicinot viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam 
aktuāliem jautājumiem. Tā pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī 
veido sabiedrisko domu pagastā.  

Šobrīd nepieciešams nokomplektēt jauno Vērēmu iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvu un tai 
nepieciešami jauni biedri, īpaši aicinām pieteikties iedzīvotājus, kas dzīvo ārpus pagasta centra.  

Par pieteikšanos aicinām sazināties ar Vērēmu pagasta IKP priekšsēdētāju Andri Rundānu (26404481). 

Jauniešu centra aktualitātes 

Informatīvais izdevums. Tirāža: 300 eksemplāri 

Adrese: Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads 

Tālrunis: 64605905 

Izdevumu var izlasīt:  

www.rezeknesnovads.lv, sadaļā e-avīzes 

www.veremi.lv 

 

PAR KAPU SAKOPŠANAS TALKU 

Vērēmu pagasta pārvalde  
aicina Vērēmu  pagasta ŠKEŅEVAS    
kapsētā  apbedīto tuviniekus  uz 
kapu sakopšanas talku 2019. gada 
27.aprīlī  . Talkas  sākums  
27.04.2019.plkst. 09.00, līdzi ņemam   
darba  instrumentus-zāģis, grābeklis, 
dakšas  u.c. 

 Būsim aktīvi un sakopsim  
Škeņevas    kapsētas  teritoriju 
(  atkritumu savākšana, krūmu 
ciršana  un  novākšana  u.c.). 

 

Škeņevas  kapu vecākais  J.Dumarovs 

PAZIŅOJUMS 

VĒRĒMU PAGASTA  PĀRVALDE MEKLĒ 
KANDIDĀTU  GODPILNAJAM  

AMATAM  

„ MAKAŠĀNU  ZEĻTEŅU KAPSĒTAS   
VECĀKAIS”. 

Priekšlikumus iesniegt  Vērēmu 
pagasta pārvaldē  lietvedei Ainai 

Kudurei darbdienās no  plkst.08.00-
12.00, 12.30-16.30. 

Tālr. 64628833, e-pasta adrese: 
info@veremi.lv 


