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BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,- 
Kad zvaigžņotā debess 
sudrabu sijā, 
Tad zogas gan prieks, gan 
neziņa krūtīs- 
Ko nākamā gada puteņi sūtīs? 
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī, 
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi: 
Tu pats itkā stāvi vēl durvju priekšā, 
Bet domas- tās sen jau atrodas iekšā. 
( I.Tabūne. ) 
 

 
 

SIRDSMIERA UN PRIEKA PILNUS 
ZIEMASSVĒTKUS! 

LAI JAUNAJĀ GADĀ KATRA 
DIENA IR PIEPILDĪTA AR 

LABIEM DARBIEM 
UN GAIŠĀM 

DOMĀM! 

Informācija no sociālā  
dienesta 

 Atgā dinā m, kā 
Rē zēknēs novādā pās vāldī bās 
2015.gādā 4.jū nijā sāistos os 
notēikūmos Nr.54 „Pār sociā lā s 
pālī dzī bās pābālstiēm Rē zēknēs 
novādā ” ir pārēdzē ts Rē zēknēs 
novādā pās vāldī bās 
iēdzī votā jiēm pābālsts nozī mī gā  
dzī vēs jūbilējā : 
· 90 gādū jūbilējā  –EUR 90,00 
(dēvin dēsmit ēūro , 00 cēnti) 
āpmē rā ; 

· 95 gādū jūbilējā  – EUR 95,00 
(dēvin dēsmit piēci ēūro , 00 cēnti) 
āpmē rā ; 

· 100 gādū jūbilējā  - EUR 100 
( viēns simts ēūro, 00 cēnti) āpmē rā , 

· 105 gādū jūbilējā  – EUR 105,00 
(viēns simts piēci ēūro, 00 cēnti) 
āpmē rā . 
 Aicinā m iēdzī votā jūs, 
kūri svinē s 90, 95, 100 vāi 105 
gādū jūbilējū ūn kūrū dzī vēsviētā 
ir dēklārē tā Rē zēknēs novādā 
Vē rē mū pāgāstā , griēztiēs ār 
iēsniēgūmū pār pābālstā 
nozī mī gā  dzī vēs jūbilējā  
piēs k irs ānū ūn pērsonū 
āpliēcinos o dokūmēntū piē 
sociā lā s dārbiniēcēs Allās 
Dērvinikās. 
 Pābālsts tiēk izmāksā ts 
1 mē nēs ā lāikā  no piēprāsī tā jā 
iēsniēgūmā sān ēms ānās diēnās. 
Lū gūms visiēm Rē zēknēs novādā 
Vē rē mū pāgāstā iēdzī votā jiēm: jā 
Jū s pāzī stāt iēdzī votā jūs, kūriēm 
ir tiēsī bās ūz s o pābālstū, 
informē jiēt vin ūs pār iēspē jū 
sān ēmt s o pābālstū. 
 Informē jām , kā 
Rē zēknēs novādā Vē rē mū 
pāgāstā iēdzī votā jiēm tiēk 
izsniēgtās dāūdzkā rt liētojāmās 
sējās māskās (māzgā jāmi mūtēs 
ūn dēgūnā āizsēgi) pā viēnāi 
kātrāi pērsonāi, kūrāi ir piēs k irts 
trū cī gās vāi māznodros inā tās 
pērsonās stātūss . Māskū izdālē 
tiēk vēiktā kātrū dārbā diēnū no 
plkst.8.00 lī dz 16.00 , iēpriēks  
sāzinotiēs ār sociā lo dārbiniēci 
Allū Dērvinikū . 
 Uzmānī bū! Sākārā  ār 
Covid-19 strāūjū izplātī s ānos, 
piēn ēms ānā klā tiēnē  piē sociā lā s 
dārbiniēcēs Allās Dērvinikās 
notiēk tikāi pē c iēpriēks ē jā 
piērākstā. Dzī vā s rindās sistē mā 
nēdārbosiēs, kāmē r nēūzlābosiēs 
ēpidēmiolog iskā  sitūā cijā. 
Iērodotiēs ūz piēn ēms ānū, 
jā iēvē ro stāndārtā dros ī bās 
prāsī bās ūn obligā ti jā vēlk sējās 
māskā. Kliēntūs lū dzām iērāstiēs 
sāvlāicī gi, nēvēidojot 
nēpāmātotās rindās piē sociā lā s 
dārbiniēcēs kābinētā ā rdūrvī m. 
Informā cijā sāzin āi ār sociā lo 
dārbiniēci Allū Dērvinikū: 
tā lr.28666449, 28706744; 
ē-pāsts:  
āllā.dērvinikā@rēzēknēsnovāds.lv. 



Par  Vērēmu pagasta pārvaldes ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošanu 
 
 2019.gadā par Vides aizsardzības fonda līdzekļiem tika 
izstrādāta tehniskā dokumentācija vides stāvokļa uzlabošanas darbiem 
pagasta pārvaldes ēkai piegulošajā teritorijā. Projektā tika paredzēts 
izbūvēt automašīnu stāvlaukumu , uzlabot piebraucamo ceļu pie mājām 
J.Zvīdra ielā 3B un 3C, izveidot atpūtas zonu ar bruģakmens celiņiem , 
apstādījumiem, soliņiem un citām mazās arhitektūras formām,  ierīkot 
nelielu bērnu rotaļu laukumu ar vienu elementu komplektu, ierīkot suņu 
pastaigu laukumu bijušajā pirts teritorijā , kā arī ierīkot  teritorijas 
apgaismojumu.     
   Par  šajā gadā piešķirtajiem Vides aizsardzības fonda līdzekļiem  
bijusī pirts teritorija  attīrīta no papelēm , blīgznām un kārkliem, ir izbūvēts 
automašīnu stāvlaukums, kurā var  novietot  10 automašīnas,  ierīkoti 
dolomīta šķembu maisījuma celiņi, kuri  tikai daļēji  noklāti ar  bruģakmeni 
nepietiekošā finansējuma dēļ, ir iestādīts tūju dzīvžogs un veikta teritorijas 
apzaļumošana ar dekoratīviem kokiem un krūmiem.  
 Labiekārtošanas darbus, pēc tirgus izpētes rezultātiem, veica SIA 
„Inteco Wood”.  
 Pārējie plānotie  pasākumi, atkarībā no pieejamā finansējuma, 
tiks īstenoti nākamajos gados.  
 
 
 

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības 
pasākumus un ierobežojumus 

 Mē rk tiēcī gā kāi Covid-19 iērobēz os ānāi ūn cī n āi prēt vī rūsā rādī to āpdrāūdē jūmū Lātvijās iēdzī votā jū 
vēsēlī bāi ūn dzī vī bāi, tiēk iēviēsti stingrā ki ūn prēcī zā ki dros ī bās pāsā kūmi lī dz 11. jānvā rim. To mē rk is ir visāi 
sābiēdrī bāi kopī gi rādī t āpstā kl ūs, kūros vī rūss nēvār izplātī tiēs. Tās nozī mē , kā 2020. gādā nogālē  

jā sāspārojās svē tkū lāikū vēltī t kopī gāi, bēt sāvrūpāi cī n āi prēt vī rūsū. Pāpildū dros ī bās pāsā kūmiēm bū s piēējāms ātbālsts gān 
ūzn ē mē jiēm, gān strā dā jos ājiēm. Viēnlāikūs vāldī bā konsēkvēnti strā dā  piē vākcī nās piēējāmī bās. 
 Otrdiēn, 1. dēcēmbrī , piēn ēmot lē mūmū pār A rkā rtē jā s sitūā cijās pāgārinā jūmū, Ministrū kābinēts lē mā ārī  pār 
dros ī bās pāsā kūmū viēnkā rs os ānū, ātviēglojot Covid-19 infēkcijās izplātī bās iērobēz os ānū. 
Sābiēdriskājā  trānsportā  ūn ā rpūs mā jā m tēlpā s, kūr ir vāirā k pār viēnū cilvē kū, visiēm jā nē sā  sējās māskā. Sējās māskās vār 
nēnē sā t bē rni lī dz sēptin ū gādū vēcūmām ūn cilvē ki, kūri ācī mrēdzāmū fūnkcionā lū trāūcē jūmū dē l  tā s nēvār liētot. 
Pulcēšanās 
No 3. dēcēmbrā visā  Lātvijā  ikviēnām ikdiēnās gāitā s jā iēvē ro 2+2 princips – divi mētri, divi cilvē ki. Tā tād jā iēvē ro divū mētrū 
distāncē ūn tiks ānā s jā iērobēz o lī dz diviēm cilvē kiēm. 
Lī dz 11. jānvā rim ir pā rtrāūktā visū kūltū rviētū, izstā z ū, kā  ārī  gādātirgū, tāi skāitā  Ziēmāssvē tkū tirdzin ū dārbī bā. Bibliotē kās 
drī kst klā tiēnē  izsniēgt grā mātās lī dzn ēms ānāi ūn, iēvē rojot ēpidēmiolog iskā s dros ī bās pāsā kūmūs, āpmēklē tā jiēm joprojā m ir 
piēējāmi mūzēji. 
Nēdrī kst notikt privā ti pāsā kūmi, izn ēmot viēnās mā jsāimniēcī bās iētvāros. Drī kst āpciēmot cilvē kūs, kūri dzī vo viēni ūn ir 
nēpiēciēs āmā āprū pē, iēvē rojot 2+2 principū. 
Bē rē s ūn kristī bā s nēātliēkāmos gādī jūmos drī kst pūlcē tiēs ā rpūs tēlpā m nē vāirā k kā  10 cilvē ki (nēskāitot ār to norisi tiēs i 
sāistī tos cilvē kūs, piēmē rām, gārī dzniēkū), nē vāirā k kā  no divā m mā jsāimniēcī bā m, liētojot mūtēs ūn dēgūnā āizsēgūs. 

Tikmē r rēlig iskā s dārbī bās viētā s viēnlāikūs drī kst ātrāstiēs nē vāirā k kā  20% no māksimā li piēl āūjāmā  cilvē kū skāitā. 
Joprojā m drī kst notikt orgānizē tā s sāpūlcēs, pikētūs ūn gā jiēnūs, bēt ūz tiēm vār pūlcē tiēs nē vāirā k kā  25 cilvē ki, iēvē rojot 
ēpidēmiolog iskā s dros ī bās prāsī bās – divū mētrū fiziskū distānci ūn iēvē rojot orgānizātorā notēiktā s prāsī bās. 

Turpinājums 3. lappusē 
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Informāciju sagatavoja Laimdota Melne 



Turpinājums no 2. lappuses 

Izglītība 
 Stingrā ki dros ī bās pāsā kūmi tiēk iēviēsti ārī  izglī tī bās jomā . Klā tiēnē  mā cī bū procēss drī kst 
notikt tikāi bē rnūdā rzos ūn 1.-4. klāsē s. Skolā s jā nodros inā 3 kvādrā tmētrū plātī bā viēnām skolē nām. No 3. 
dēcēmbrā bē rnūdā rzos strā dā jos ājiēm visū lāikū jā nē sā  māskās. No 4. jānvā rā skolā s māskās jā nē sā  gān 
stūndū lāikā , gān ā rpūs mā cī bū procēsā gān skolē niēm, gān skolotā jiēm. 
 Aūgstā kā s izglī tī bās, profēsionā lā s izglī tī bās ūn piēāūgūs o profēsionā lā s tā lā kizglī tī bās ūn 
nēformā lā s izglī tī bās procēss drī kst notikt tikāi āttā linā ti. Sāvūkā rt prāktiskā s iēmān ās, kūrās nāv 
iēspē jāms āpgū t āttā linā ti, drī kst klā tiēnē  āpgū t tikāi individūā li – viēns pāsniēdzē js ār viēnū āūdzē kni. 
 Intērēs ū izglī tī bās prāktiskā s dāl ās vār notikt klā tiēnē  tikāi individūā li. Klā tiēnē  nāv ātl āūti 
korū ūn pū s āminstrūmēntū kolēktī vū mē g inā jūmi. 
Sports 
 No 3. dēcēmbrā klā tiēnē  tēlpā s sportā trēnin i drī kst notikt tikāi Lātvijās piēāūgūs o izlāsēs, 
Olimpiskā s viēnī bās ūn Pārāolimpiskā s viēnī bās sportistū ūn komāndū sportā spē l ū stārptāūtisko ūn 
āūgstā ko lī gū komāndū pilngādī gū profēsionā lo sportistū (profēsionā l i, kūriēm nodārbos ānā s ār sportū ir 
pāmātdārbs) trēnin i. 
 Pā rē jiē sportā trēnin i tēlpā s drī kst notikt tikāi individūā li vāi divātā  ār trēnēri, sāvūkā rt 
grūpū trēnin i lī dz 10 cilvē kiēm drī kst notikt tikāi ā rpūs tēlpā m. Jā n ēm vē rā , kā tēltis vāi citās pāgāidū 
bū vēs, jā tā m ir siēnās, ārī  tiēk ūztvērtās kā  iēks tēlpās, tāc ū āpjūmti lāūkūmi bēz siēnā m tiēk ūzskātī ti pār 
ā rtēlpā m. 
Veikali un pakalpojumi 
 No 3. dēcēmbrā vēikālos ūn pākālpojūmū sniēgs ānās viētā s viēnām āpmēklē tā jām 
jā nodros inā 15 kvādrā tmētrū plātī bā. Informā cijāi pār piēl āūjāmo cilvē kū skāitū jā bū t skāidri rēdzāmāi piē 
iēējās. Māzā s tēlpā s āpmēklē tā ji drī kst iēt pā viēnām. 
 Sāimniēcisko pākālpojūmū sniēdzē jiēm, vēikāliēm ūn pāsā kūmū orgānizātoriēm jā nodros inā, 
kā cilvē ki, kūri nēliēto sējās māskū, vāi to dārā nēpārēizi (nēāizsēdzot gān mūti, gān dēgūnū), nētiēk 
iēlāistā tēlpā s ūn nēsniēdz pākālpojūmū tiēm, kūri nēiēvē ro ēpidēmiolog iskā s dros ī bās prāsī bās. 
 Visi vēikāli ūn tirdzniēcī bās cēntrā nēātkārī gi no kopē jā s tirdzniēcī bās plātī bās drī kst strā dā t 
dārbdiēnā s kā  iērāsts. Tāc ū sēstdiēnā s, svē tdiēnā s ūn svē tkū diēnā s drī kst strā dā t tikāi āptiēkās, tāi skāitā  
vētērinā rā s āptiēkās, sāvūkā rt vēikālos drī kst tirgot tikāi pā rtikās prēcēs (izn ēmot ālkoholū ūn cigārētēs), 
higiē nās prēcēs ūn dēgviēlū. 
 Iēvē rojot ēpidēmiolog iskā s dros ī bās pāsā kūmūs drī kst dārbotiēs skāistūmkops ānās 
pākālpojūmū sniēdzē ji – friziērā ūn mānikī rā pākālpojūmū sniēdzē ji. 
Sabiedriskais transports  
 Lāi pāsārgā tū cilvē kūs sābiēdriskājā  trānsportā , no 7. dēcēmbrā tājā  pāsāz iērū skāits 
nēdrī kst pā rsniēgt 50% no trānsportlī dzēkl ā iētilpī bās. Jā nāv iēspē jāms kontrolē t pāsāz iērū iēkā ps ānū ūn 
izkā ps ānū, tād trānsportā lī dzēklī  jā bū t norā dē m pār sē dviētū izmāntos ānū, nodros inot fizisko 
distāncē s ānos. Sābiēdriskājā  trānsportā  sējās māskās jā liēto gān trānsportlī dzēkl ā vādī tā jām, gān 
pāsāz iēriēm, tāi skāitā  bē rniēm no 7 gādū vēcūmā. 

 Pāpildū dros ī bāi, lāi 
gān Covid-19 izplātī bā 
liēlā kotiēs notiēk vālsts 
iēks iēnē  ūn inficē s ānā s liēlā  
dāl ā  gādī jūmū nāv 
izsēkojāmā, no 7. dēcēmbrā 
sā ksiēs stingrā kā Lātvijā  
iēcēl ojūs o cilvē kū kontrolē, lāi 
pā rliēcinā tos pār Covidpāss.lv 
āizpildī s ānū, tā  ātviēglojot 
infēkcijās izplātī bās kontroli. 
 

 

Ministrū kābinēts 
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Augam un veidojamies Latvijai!  
 Novēmbris, kātrām no mūms ir nozī mī gs mē nēsis. Tās 
bijā notikūmiēm bāgā ts ārī  Vērē mū pāmātskolās pirmsskolās 
bē rniēm, jo pātriotiskā  āūdzinā s ānā ir svārī gā ikdiēnās mā cī bū 
procēsā sāstā vdāl ā. Tā pē c ,pār godū Lātvijās dzims ānās diēnāi, 
visi bē rni c ākli dārbojā s gān ā rā, gān grūpū nodārbī bā s. Svē tkūs 
bē rni svinē jā gān ār pās ū gātāvotiēm kārodzin iēm, gān zī mē tū, 
gān pās ū cēptū svē tkū torti, izzinā jā Lātvijās simbolūs ūn kārti. 
A rā nodārbī bā s no dābās mātēriā liēm izlikā būrtū ,,L” ūn 
stilizē tū kompozī cijū ,,Kārogs”.  
 I pās ā bijā kērāmikās nodārbī bā, kād  grūpā  ,,Sprī dī s i” 
viēsojā s mā ksliniēcē Māijā Gāilūmā. Bē rniēm tikā dotā iēspē jā 
izvēidot kātrām sāvū sāktū, svēc tūri ūn pogū. Sāktā ir kā  
lātviskūmā simbols, piēdērī bā mū sū dzimtēnēi Lātvijāi. 
Svēc tūris kā  g imēnēs ūn siltūmā simbols ūn pogā simbolizē  
piēdērī bū Vērē mū pāmātskolāi. Liēls pāldiēs mā ksliniēcēi pār 
mēistārklāsi ūn  kopā  bū s ānās lāikū!  

 Sāvūkā rt grūpā  ,,Bitī tēs” sādārbī bā  ār vēcā kiēm 
tikā izvēidotā foto izstā dē „Es dzī vojū Lātvijā ”, kūr 
lū kojotiēs fotogrā fijā s, bē rni ātcērās sāvū g imēn ū jāūkos 
vāsārās cēl ojūmūs pā dzimto zēmi. 
I pās ā  grūpās ,,Zī l ūki” nodārbī bā  bē rni ūzpinā rokāssprā dzēs 
Lātvijās kārogā krā sā , pār kūrā m pās i tik l oti priēcā jā s. 
Visi māziē pirmskolās āūdzē kn i brās i āūg ūn vēidojās 
Lātvijāi!  
Verēmu pamatskolas pirmskolas grupas skolotāju 
padarīto apkopoja direktore Iveta Gaile 

 Rudenī  Zīļuku 
grupiņa rādos i ūn rūdēnī gi 
dārbojā s. Nodārbī bās notikā gān 
tēlpā s, gān ā rā . A rā  zē ni ūn mēitēnēs 
ār grā bēkli grā bā lāpās, spē lē jā s ār 
tā m, vēidojā lābirintūs. Mēklē jā m 
liēlās ūn māzās lāpās, s k irojā m pē c 
liēlūmā, pē c krā sā m, vēidojā m 
g ēomētriskās figū rās. Cik tās bijā 
jāūki! 
 Nodārbī bā s Zī l ūki izzinā jā, 
izgārs ojā dā rzēn ūs ūn āūgl ūs. 
Mā cī jā miēs griēzt ār nāzī ti tos. 
Apgūvā m griēs ānās, tī s ānās, 
vēidos ānās prāsmēs. Zī l ūki tūrpinā 
āpgū t dāz ā dās 
prāsmēs, 
iēmān ās ūn 
pilnvēidotiēs. 
 
Vērē mū PII 
skolotā jā Ilzē 
Krāvālē 
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VĒRĒMU SKOLAS AKTUALITĀTES 



Augam un veidojamies Latvijai!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Zīļukiem” liels prieks par 
paveikto!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adventes laiks skolā 
 

 Dēcēmbrā mē nēsis s ogād skolā  iēnā cis klūsā m. Lāi ārī  
nāv kopē jās sānā ks ānās ūz Advēntēs svēcī tēs iēdēgs ānū, svēcēs 
ār spoz ū liēsmin ū dēg kātrā  klāsē . 
 Nū jāū 5.lī dz 9. klāsēs skolē ni mā cā s āttā linā ti. 
Sā kūmskolās skolē ni ir izrētojūs iēs pā visū skolū, tā  iēvē rojot 
vāldī bās notēikto 3km2 distānci ūz skolē nū.  
 Nēskātotiēs ūz dāz ā diēm iērobēz ojūmiēm, 
āizliēgūmiēm, skolē nū ūn vēcā kū vitālitā tē, spē ks ir jāūs āms 
ikdiēnā . Pās lāik skolā  vār vē rot, kā  top vēcā kū ūn bē rnū 
kopdārbi izstā dēi ,,Eglē”. 
 Dārbi pātiēs ā m ir fāntāstiski! Tiēk izmāntots 
dāz nēdāz ā ds mātēriā ls – pāpī rs, pipārkū kās, mākāroni, 
pūtūplāsts, dzijā, c iēkūri, klū dzin ās ūn vē l ūn vē l …  
 Dārbūs vār nēst ūz skolū lī dz 11.dēcēmbrim. Protāms, 
z ē l, kā s ogād ir tik māzs skātī tā jū. Tāc ū mūms, pirmsskolās 
āūdzē kn iēm, sā kūmskolās skolē niēm ūn dārbiniēkiēm s iē dārbi 
sāgā dā  pātiēsū priēkū. Pāldiēs visiēm dālī bniēkiēm! 
Ar visiēm dārbin iēm vārē s iēpāzī tiēs skolās mā jās lāpā  pē c 11. 
dēcēmbrā.   
 Lai mierpilns un gaišs ir Ziemassvētku gaidīšanas 

laiks! 
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VĒRĒMU SKOLAS AKTUALITĀTES 

,,Bitītes” sauc ,,Urrā!” Latvijai! ” 

Sprīdīšiem pašu ceptā torte ir jo īpaši garda! 

,,Sprīdīši ar mākslinieci Maiju Gailumu” 



VĒRĒMU ZIŅAS BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  
Atbildīgā par izdevumu Vērēmu bibliotēkas vadītāja Regīna Volkova,  
regina.volkova@rezeknesnovads.lv,  
regina.volkova2012@gmail.com  
mob.: 26566951  
Izdevums iznāk  sešas reizes gadā. Tirāža: 300 eksemplāri.  
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada pašvaldības   
un Vērēmu pagasta pārvaldes mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv, www.veremi.lv 
IZDEVĒJS: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA” 
STRUKTŪRVIENĪBA „VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE” Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu, Rēzeknes 
novads, LV-4647 Reģ.Nr.:40900027430  
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11. dēcēmbrī  
plkst.15:00 

Nāūtrē nū pāgāstū 
āpviēnī bā   

(Nāūtrē nū, 
Ilzēskālnā, 

Aūdrin ū,Lēndz ū,

Bē rzgālēs,Vē rē mū 
pāgāstos)  

tiks iēdēgtās 

Svē tkū ēglēs! 

Jaunumi Vērēmu 
bibliotēkā! 

 Tūvā kājā  lāikā  
grā mātās tiks 
āpstrā dā tās, ūn bū s 
piēējāmās lāsī tā jiēm.  
Patīkamu lasīšanu! 

 

          

     SALDĀS     DĀVANAS      VĒRĒMU   PAGASTĀ 

Vērēmu pamatskola 

1.-4.klašu audzēkņi   saldās dāvanas saņems klasēs no   14.-18.decembrim;      

5.-9.klašu audzēkņi   saldās dāvanas   saņems kopā ar pārtikas pakām; 

Bērnudārza bērni       saldās dāvanas  saņems grupiņās 

Vērēmu tautas nams 

  1.-9. klašu audzēkņi, kuri deklarēti pagasta teritorijā, bet mācās citās 

izglītības iestādēs, saldās dāvanas saņems pēc deklarētās adreses no 15.-

21. decembrim; 

 
Pirmskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu saldās dāvanas 

saņems pēc deklarētās dzīvesvietas adreses no 15.-21. decembrim. 

Makašānu amatu vidusskola 

1.-4.klašu audzēkņi saldās dāvanas saņems klasēs ,18.decembrī, kopā ar liecībām. 

 5.-9. klašu audzēkņiem  Pārtikas pakas papildinās saldās dāvanas un liecība par  

                                               1.semestri  

http://www.rezeknesnovads.lv
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