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Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam 

„Kūzuls”” 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reg iona la  lauksaimniecī bas pa rvalde 
2019.gada 30.augusta   apstiprina ja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas 
te rpu iega de Ve re mu pagasta deju kolektī vam „Ku zuls””, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecī bas fonda lauku attī stī bai finanse ta s Latvijas Lauku attī stī bas programmas 
2014.–2020.gadam 19.2. apaks  pasa kuma „Darbī bas ī stenos ana saskan a  ar sabiedrī bas 
virzī tas viete ja s attī stī bas strate g iju” 19.2.2. aktivita tes „Vietas potencia la attī stī bas 
iniciatī vas” ietvaros. Projekta ideja balsta s uz Strate g ija  noteikta m iedzī vota ju 
vajadzī ba m un projekta ideja m. 

Projekta me rk is ir  iega da ties  tautas  te rpus: 8 sievies u jakas, vī ries u garos 
sva rkus/ me tel us, vī ries u kreklus, sievies u plecu lakatus , lai uzlabotu  kolektī va vizua lo 
te lu un veicina tu ta   koncertdarbī bu pagasta, novada un valsts me roga pasa kumos.   

Projekta kope ja s izmaksas ir 4520,56 EUR, t.sk. ELFLA finanse jums 90% jeb 
4068,50 EUR, pas valdī bas lī dzfinanse jums 10% jeb 452,06 EUR. Projekta 
lī dzfinanse jums 10% apme ra  no projekta summas tiks nodros ina ts no Re zeknes novada 
pas valdī bas Nautre nu pagastu apvienī bas struktu rvienī ba “Ve re mu pagasta pa rvalde” 
budz eta lī dzekl iem. Projekts tiks ī stenots lī dz 2020. gada  augustam. 
Turpinājums 2. lappusē. 

Atgādinājums 

iedzīvotājiem 

   Ar 2019. gada 1. 

jūniju Rēzeknes novada 

teritorijā izveidotas 2 (divas) 

bāriņtiesas, reorganizējot 

esošās 5 (piecas) Rēzeknes 

novada bāriņtiesas (Rēzeknes 

novada Maltas bāriņtiesu, 

Rēzeknes novada Kaunatas 

bāriņtiesu, Rēzeknes novada 

Vērēmu bāriņtiesu, Rēzeknes 

novada Ozolaines bāriņtiesu 

un Rēzeknes novada 

Gaigalavas bāriņtiesu). 

    Vērēmu pagastā 

iedzīvotājus pieņem 

pirmdienās no 12.30 līdz 

16.30 un ceturtdienās no 8.00 

līdz 12.30 iepriekš 

piesakoties pa telefonu 

27351969. 

Sociālais darbinieks darbam 

ģimenēm ar bērniem Natālija 

Platpīre iedzīvotājus pieņem 

otrdienās un piektdienās. 

Telefons 28666449 

Sociālais darbinieks sociāla 

darba – materiālās palīdzības 

sniegšanai Alla Dervinika   

iedzīvotājus pieņem 

pirmdienās, trešdienās un 

ceturtdienās. Telefons 

28666449 

Par darbadienas 

pārcelšanu 

Pamatojoties uz 

Darba likuma 133.panta 

ceturto daļu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem 

un visu pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem, kuriem ir 

noteikta piecu dienu darba 

nedēļa no pirmdienas līdz 

piektdienai, pārcelt 

darbadienu no pirmdienas 

2019.gada 23.decembra uz 

sestdienu 2019.gada 

21.decembri. 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA” 
STRUKTŪRVIENĪBAS „VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS 

IZDEVUMS 
DECEMBRIS 
2019 
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Turpinājums no 1. lappuses. 

 

 
Veicot cenu salī dzina s anu, te rpu s u s anas tiesī -

bas ieguva SIA ”Ludzas amatnieku centrs”. 
 

Vaira k informa cijas par Eiropas Lauksaimniecī bas fon-
du lauku attī stī bai pieejams Eiropas Komisijas tī mekl a 
vietne : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_lv.htm 
 

Projekta vadī ta ja: Laimdota Melne  
                             Autores foto 

Iedzīvotāju zināšanai! 

 Sakara  ar Ve re mu pasta nodal as sle gs anu 
no 2019. gada 22. novembra pasta  pakalpojumus 
var  san emt pie pastnieces katru  darba dienu no 

 8:00- 9:00. Pirmssve tku diena s pasta pakalpojumus 
pastniece sniegs pirmdien  23. decembrī .  

Ja rodas jauta jumi var griezties bibliote ka . Ta pat 
bibliote ka   var veikt visa veida maksa jumus, skaitī -
ta ju ra dī jumu nodos anu, ja ir bankas karte, vai  personas apliecī ba jeb elektroniska  identifikācijas 
karte (eID) .                                                                                                                                          R.Volkova 

Iekšējā raksta virsraksts 

 Ir sta jus ies spe ka  saistos ie noteikumi Nr.19 “Par decen-
tralize to kanaliza cijas pakalpojumu sniegs anas un uzskaites ka r-
tī bu Re zeknes novada pas valdī ba ”. Noteikumi attiecas uz: 

nekustama  ī pas uma ī pas nieka  ī pas uma  vai nekustama  ī pa-
s uma valdī ta ja valdī juma  esos aja m noteku den u kanali-
za cijas siste ma m, kuras nav pievienotas centralize tajai 
kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralize tas ka-
naliza cijas siste mas); 

decentralize taja m kanaliza cijas siste ma m, kuras atrodas cie-
mu teritorija s, kuru robez as noteiktas teritorijas pla no-
juma  (Ve re mu pagasta  tie ir Sondori, S ken eva, Adamova, 
Iugulova un Djogi). 

 Saskan a  ar Re zeknes novada pas valdī bas 2018.gada 
18.oktobra saistos o noteikumu Nr.19 37.punktu   Pas valdī -
bas administratī vaja  teritorija  esos a nekustama  ī pas uma ī pas -
nieks vai valdī ta js lī dz 2019.gada 31.decembrim iesniedz Iesta dei 
(var griezties Vērēmu pagasta pārvaldē pie L.Melnes, 
t.64605901, A.Kudures, t.64628833) pirmreizējo decentrali-
ze ta s kanaliza cijas siste mas reg istra cijas apliecina jumu saskan a  
ar noteikumiem pievienoto paraugu (4.Pielikums). 

 Ministru kabineta 2017.gada 27.ju nija noteikumu 
Nr.384 “Noteikumi par decentralize to kanaliza cijas siste mu ap-
saimniekos anu un reg istre s anu” 18.punkta  noteikts, ka decen-
tralize ta s kanaliza cijas siste mas ī pas nieks lī dz 2021. gada 31. 
decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas atbilstību  noteikumu prasībām. 
Noteikumu 4.punktā noteiktās prasības ir sekojošas: 
4. Decentralize ta s kanaliza cijas siste mas ī pas nieks vai valdī ta js 
(turpma k – decentralize ta s kanaliza cijas siste mas ī pas nieks): 
4.1. atbild par decentralize ta s kanaliza cijas siste mas ekspluata ci-
ju atbilstos i vides aizsardzī bas un s o noteikumu prasī ba m; 
4.2. par saviem lī dzekl iem nodros ina attiecī ga s siste mas apkopi 
un remontu; 

4.3. nodros ina, ka  noteku den u attī rī s anas ieka rtai: 
4.3.1. ir normatī vajos aktos noteiktie atbilstī bu apliecinos ie doku-
menti; 
4.3.2. ekspluata cija notiek atbilstos i raz ota ja tehniskajai doku-
menta cijai, ieka rta  esos a s du n as ir aktī vas un nav ta du apsta kl u, 
kas pasliktina tu noteku den u attī rī s anas kvalita ti un izplu stos o 
noteku den u sasta vu; 
4.3.3. reizi gada  (ja raz ota ja, bu vnieka vai atbilstos a komersanta 
izsniegtaja  tehniskaja  dokumenta cija  nav noteikts cita di) tiek 
veikta tehniska  apkope un apkopi veic atbilstos s komersants, kas 
specialize jies s a du darbu izpilde . Ja ieka rtas ekspluata cijas laika  
konstate ts ava rijas sta voklis, pe c ava rijas seku nove rs anas tiek 
veikta ieka rtas a rpuska rtas apkope; 
4.4. nodros ina, ka noteku den i no septik a vide  tiek novadī ti tikai 
caur specia li ierī kotu infiltra cijas siste mu – filtra cijas laukiem, 
apaks zemes filtre jos a m drena m, smilts-grants filtriem, filtra cijas 
gra vjiem un aka m, niedru laukiem; 
4.5. nodros ina, ka noteku den u kra j tvertne ir herme tiska un tiek 
iztuks ota tik regula ri, lai nepiel autu noteku den u noplu s anu, izte-
ce s anu vai iesu ks anos grunts sla n os, ka  arī  nepatī kamo smaku 
izplatī s anos vide . 

 

Administrācija 

           Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju 

(4.Pielikums, skatīt :  
http://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm 

http://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
http://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm%20http:/veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm
http://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm
http://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm
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 Sagaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu bibliotēkā 

sadarbībā ar Jauniešu centru darbojās radošā darbnīca, kurā bērni 

izgatavoja slikto sapņu ķērāju Latvijas karoga krāsās. 

R.Volkova 

Sapņu ķērāju darbnīca 

Lepojamies ar mūsu bērniem 
Vere mu pamatskola veiksmī gi turpina starte t daz a da s ma cī bu un a rpus ma cī bu disciplī na s. Lepojamies un prieca jamies par 

skole nu sasniegumiem:  
Dairis Mivreniks – 1. vieta Re zeknes un Vil a nu novadu apvienī bas biolog ijas olimpia de ; 
Nadez da Kuzn ecova - 1. vieta Re zeknes un Vil a nu novadu apvienī bas krievu valodas (ka  sves valodas) olimpia de ; 
Madara Jakovl eva  - Atzinī ba Re zeknes un Vil a nu novadu apvienī bas krievu valodas (ka  sves valodas) olimpia de ; 
5. – 6. klas u volejbola komanda (Zanda Kalva ne, Elizabete Baikova, Egija Cel apī tere, Nikola Jurc a, Marta Paula Se ja ne, Marija 

Kozirkova, Anastasija Porazenko)  - 2. vieta Re zeknes un Vil a nu novadu apvienī bas sporta spe le s; 
Juris Van kovs – 3. vieta lego un sumo Ludzas novada robotikas kausa ; 
Juris Van kovs un Mihails Beita ns  - 2. vieta ,,2x2 spa ks” Ludzas novada robotikas kausa ; 
Aure lija Pois a, Agnese Kravale, Loreta Daniela Strucinska, Mareks Gusa ns, Je kabs G ipslis – 4. vieta komandu ve rte juma  

Re zeknes novada konkursa  ,,Mana Latvija”; 
Daniels Peks s un Daniels Zeltin s   - pateicī ba par lī dzdalī bu Re zeknes sporta skolu  s aha turnī ra . 
Paldies veca kiem par atbalstu savu be rnu izglī tos ana , paldies skolota jiem!  

Vere mu pamatskolas direktore Iveta Gaile 
 

Ķepainīšu draugi. 

 Šajā gaišajā Ziemassvētku laikā Verēmu 

pamatskolas 4.klases skolēni nolēma izdarīt kādu 

gaišu darbiņu. Dzīvnieki šīs klases skolēniem ir ļoti 

mīļi, tādēļ, bez šaubām, tika nolemts apmeklēt 

Rēzeknes dzīvnieku patversmi. Rūpīgi gatavojāmies 

šim notikumam, savācām naudu, pārskatījām, vai 

mājās ir kāda nevajadzīga sega, kuru varētu ziedot 

sunīšiem. Devāmies, uz veikalu, domājām un 

skaitījām, cik un ko iegādāties, kas dzīvniekiem 

labāk garšotu un tad apņēmības pilni devāmies uz 

patversmi, kur  ziedojām visu savu savākto un 

iepriecinājām mīļos četrkājainos draugus. Paldies 

4.klases skolēniem par iniciatīvu un vecākiem par 

atbalstu. 

Sagatavoja 

 Gunta Graznova 

 

 Adventes vainagu izgatavošana  bibliotēkā un 
Jaunies u centra  no  pieejamiem materia liem, kurus var atrast  

katrs sava s ma ja s, mez a , da rza , nu un atliek tikai pielikt 
fanta ziju.  Be rniem ir l oti labi attī stī ta fanta zija, gaumes izju ta, 

daz reiz no jaunatnes  var pama cī ties. Malacī s i visi kas 
piedala s un atbalsta.                                                               

D. Utāne 
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Skolas somas aktivitātes 
Vere mu pamatskolas septī ta s un devī ta s klases skole ni izmantoja „Latvijas skolas somas” pieda va to iespe ju un 

29.novembrī  apmekle ja Druvienas Latviska s dzī veszin as centru. Vin iem bija dota lieliska iespe ja iepazī ties ar 

Druvienas sa kumskolas ve sturi un apskatī t ru pī gi saglaba tus ve sturiskus ekspona tus, ka  arī  praktiski tos 

izme g ina t. Mu su skolas jaunies i pa rbaudī ja sava pra ta spe jas “Zina tka res istaba ”, kuru veido izzinos u ierī c u un 

attī stos u spe l u kopums. 

Skole ni demonstre ja komandas darbu mu sdiena s l oti popula raja  spe le  – “izlaus ana s istaba”. “Tradī ciju cietoksnī ” tika pieda va ta 

iespe ja pa rbaudī t savas zina s anas un uzzina t ve l nezina mo par latvisko dzī veszin u. Mekle jot nora des, atrisinot uzdevumus, 

pamanot sakarī bas un log iski ta s izmantojot, skole niem vajadze ja atrast atsle gu, lai izkl u tu no “cietoks n a”. 

Ta  pat jaunies iem bija iespe ja iejusties 70. gadu skole nu loma : vin iem tika novadī ta ma cī bu stunda s ī  ve stures perioda stila . S aja  

ma cī bu stunda  skole ni daudz uzzina ja par me bele m  un apg e rbu, dienasgra matu un atzī me m, uzvedī bu un disciplī nu,  par 

oktobre nu un pionieru dzī vi, sve tkiem un darbu a rpusskolas, ka  arī  piedalī ja s daz a da s to gadu skole nu aktivita te s. Visu pieda va to 

mu su skolas jaunies i pildī ja ar lielu entuziasmu un interesi. 

Vere mu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

 
 

Pasākumā “Award dalībnieki – var!” pasniegti starptautiski apbalvojumi 
 
2019. gada 29.novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades 

pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 
jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.  

Lai san emtu bronzas vai sudraba Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, katrs jaunietis – “Award” dalī bnieks -, 
ieve rojot starptautiska s prasī bas, bija sasniedzis c etrus, pas a izvirzī tos me rk us, pa vienam katra  no programmas “Award” joma m – 
brī vpra tī gais darbs, fiziska  sagatavotī ba, prasmes un piedzī vojumu cel ojums. Zelta apbalvojuma iegu s anai papildu c etru pamatjomu 
me rk iem bija ja iesaista s ka da projekta ī stenos ana .  

 “Award Latvia” naciona la  patronese Vaira Vī k e-Freiberga pasa kuma dalī bniekus uzruna ja ar video starpniecī bu: “Sirsnī gi 
sveicieni un apsveikumi visiem tiem jaunies iem, kas ir centus ies, stra da jus i, pule jus ies un savus me rk us sasniegus i! Ta pat ve los 
pateikties visiem veca kiem un g imene m, kas savus jaunies us atbalstī jus i vin u centienos, kas ir palī dze jus i vin iem izprast un izveidot 
savus na kotnes sapn us. Un visvaira k par visu – paldies vadī ta jiem un jomu specia listiem, tiem, kas ar sava m ī pas aja m zina s ana m 
katram jaunietim ties i vin am un vin a me rk us ir palī dze jus i sasniegt!” 

Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica Valsts izglī tī bas satura centra 
Neforma la s izglī tī bas departamenta direktore, Award Latvia naciona la  direktore Agra Be rzin a un Lielbrita nijas ve stnieka vietniece 
Ruth Rajavejjabhisal. Teju zilus brī numus uz skatuve demonstre ja Aldis Kalnin s , bet muzika lu pa rsteigumu saru pe ja grupa 
“Trainsleiteris”. 

“Award Latvia” naciona la  direktore Agra Be rzin a: “Tikai katrs me rk a sasniedze js zina, cik tas bija gru ti vai vienka rs i, vai to 
vare ja paveikt a triem sol iem vai vajadze ja le na m un paka peniski virzī ties. To, ka  jums veica s ar savu me rk u sasniegs anu, vislaba k zina 
arī  ju su vadī ta ji, skolota ji un konsultanti, kuri palī dze ja jums atrast, izvirzī t savus me rk us un palī dze ja, para dot virzienu, ka  to izdarī t, 
un noteikti ju s stingri, stingri uzmundrina ja. [..]Es l oti ceru, ka ju s visi 103 “Award” jaunies i, s odien san emot savas nozī mī tes un 
sertifika tus, jutī sieties gandarī ti. Ju su sasniegums ir viens solis ju su na kamī bas cel a , ju su darba cel a , ju su dzī ves cel a  un noteikti s ie 
sol i nevare s tikt aizmirsti. 

 
Pēc Valsts izglītības satura centra vecākās referentes Katrīnas Srudzānes informācijas 
 
Bronzas līmeņa apbalvojumus saņēma arī trīs Verēmu pamatskolas 9. klases skolēni – Edīte Glušņova, Dairis Mivreniks 

un Vadims Jaudzems. Katrs skolēns pagājušā gada rudenī izvirzīja sev aktuālos jomas mērķus. Jomas mērķi bija ļoti dažādi. 
Ta  jaunaja s prasme s jaunies i sev izvirzī ja gan programme s anas valodas apguvi, gan kinologa prasmju apguvi, gan sava datora izveidi. 
Fiziskaja  joma  tika izvirzī ti me rk i riks os anas ieman u apgu s ana  un daz a di izaicina jumi fiziska  spe ka uzlabos anai. Triju me nes u garuma  
jaunies i veica arī  brī vpra tī go darbu  - Vere mu pamatskolas facebook ma jas lapas apkalpos anu, tika regula ri uzkopts daudzdzī vokl u 
ma jas pagalms, sniegta palī dzī ba zirgu kops ana .  Visbeidzot vasara  jaunies i veica pas u izpla notu divu dienu piedzī vojumu ekspedī ciju 
gar Luba nas ezeru.  

Paldies veca kiem un jomu treneriem par atbalstu! Paldies Re zeknes novada pas valdī bai par sniegto finansia lo atbalstu.  
 

Verēmu pamatskolas Award vienības vadītāja Iveta Gaile 
Turpinājums 5. lappusē 
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Turpinājums no 4. lappuses 

“The Duke of Edinburgh’s International 

Award Latvia” īsteno Valsts izglītības 

satura centra licencētie jauniešu centri, 

biedrības un izglītības iestādes. 

Ikvienam jaunietim (vecumā no 14 – 24 

gadiem), kurš vēlas iegūt “The Duke of 

Edinburgh’s International 

Award” (Edinburgas hercoga 

starptautisko apbalvojumu), ar “Award” 

vadītāja atbalstu ir jāizveido individuāla 

izaugsmes programma, kuru veido 

četras jomas – brīvprātīgais darbs, 

fiziskā sagatavotība, prasmes un 

piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī 

papildus četrām pamatjomām ir 

jāizstrādā un jārealizē projekts. 

Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņem tie jaunieši – “Award” 

dalībnieki, kuri, ievērojot starptautiskās prasības, ir 

sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus. Lai, piemēram, 

jauniešu centra darbinieks, nevalstiskās organizācijas 

pilngadīgais biedrs, karjeras konsultants, skolotājs, sociālais 

pedagogs utml varētu kļūt par “Award” vadītāju, viņam 

sekmīgi jāapgūst Valsts izglītības satura centra organizēto 

kursu “The Duke of Edinburgh’s International Award – 

iespēja jauniešu izaugsmei” 16 stundu programma. 

Verēmu pamatskolas Award vienības vadītāja Iveta 
Gaile 

Ziemassvētku ieskaņu koncerts Strūžānu veco ļaužu pansionātā.  

 Ziemassve tku gaidī s anas laika  brī numi pa pasauli iet un apciemo tos, 
kas savas sirdis ir atve rus i, lai sagaidī tu prieku un mī lestī bu. S aja  sve tku laika  
me s katrs varam da va t viens otram laba ve le jumus, smaidu un labestī bu.  

 Vere mu pamatskolas skole ni 18.decembrī  deva s uz Stru z a nu veco l auz u 
pansiona tu, lai ar savu sagatavoto koncertu iepriecina tu pansiona ta iedzī vota jus. 
Ar lielu sirsnī bu, patiesu prieku un smaidu ikviens skole ns radī ja brī numu, kas 
sasildī ja visus pansiona ta iedzī vota jus. Ziemassve tki ir da vina s anas laiks, ar 
dziesmu “Lai tevi sarga  un palī dz Dievs”skole ni nove l ikvienam san emt 
Ziemassve tku brī numu, lai tas sasilda un apmī l o brī z os, kad tas visvaira k 
vajadzī gs. Lai katram ir brī nums, kam tice t, lai baltas domas un balti sapn i ma jo 

ikviena  s aja  
klusaja  
Ziemassve tku 
gaidī s anas 
laika !  

Egija Mel ko. 
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Skolas somas aktivitātes. Druvienas sākumskolas apmeklējums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilonas Dovidenkovas foto. 
 
 
 

Radšā darbnīca “ Katram savu Adventes vainagu” kopā  ar 
Regīnu Lontoni. 

 
 Tuvojoties  Adventes laikam, ikviens varēja  gan izveidot pats 
savu Adventes vainagu , gan iegādāties. Priecēja   iedzīvotāju interese  
un  apmeklētība izstādes laikā. Paldies visiem par atsaucību un Īpašs 
PALDIES  Regīnai Lontonei par sadarbību.                           S. Strupoviča 

TAUTAS  NAMA AKTIVITĀTES 
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Folkloras kopa Andrej dienā Dricānos. 

S. Strupoviča 

 K eguma   notika VPDK “Kadik is” 30.jubilejas 
koncerts “Kadik ī s a ieloka ”.  Koncertu kuplina ja viesi – 

VPDK “Me mele”, VPDK “Kūzuls”, DA “Pe rkons” un 

TDA “Janda ls”.  

 

 

 S Strupovic a 
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Informatī vais izdevums. Tira z a: 300 
eksempla ri 

Adrese: Sondori, Ve re mu pagasts, 
Re zeknes novads 

Ta lrunis: 64605905 

Izdevumu var izlasī t: 

www.rezeknesnovads.lv, sadal a  e-
avī zes 

Www.veremi.lv 


