
Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo! 

Nav vairs tālu Jāņu diena: līgo, līgo! 

Šī dieniņa rītdieniņa, līgo līgo! 

Parīt pati Jāņu diena, līgo, līgo! 

 Kad visskaistākajai  dienai seko 

visīsākā nakts, mēs svinam vasaras saulgriežus, 
vasaras skaistākos, krāšņākos, brīnumu un 
prieku piepildītus-Jāņus. 

 Saulgriežu laikā Saule dāvā savu 
enerģiju visdāsnāk, tāpēc šai laikā vāktajām 
zālēm piemīt īpašs dziedinošs spēks. Tas spēj 
vairot auglību, veselību, skaistumu, tās spēj 
atvairīt visu ļauno un tumšo. 

 

Priecīgus līgo svētkus! Līgo...līgo!  Pēc ārkārtējās 
situācijas 
atcelšanas  pulcēšanā
s ierobežojumi tiek 
mīkstināti: no 10. 
jūnija pulcēties 
iekštelpās drīkst līdz 
100 cilvēkiem, bet ārā 
- līdz 300 cilvēkiem, 
joprojām ievērojot 
divu metru distanci un 
higiēnas noteikumus, 
jo  Covid-19 
pandēmija pasaulē nav 
apturēta! 
Informācija par 
kapusvētkiem 
Vērēmu pagasta 
pārvaldes 
administratīvajā 
teritorijā: 

 13.jūnijā plkst. 
14.00 – Obricku 
kapsētā 
 13.jūnijā plkst. 
15.00- Taudejāņu 
kapsētā 
 27.jūnijā plkst. 
14.00 – Makašānu 
Zelteņu kapsētā 
  4.jūlijā plkst.   
14.00– Škeņevas 
kapsētā 
 11.jūlijā plkst   
14.00 – Veremu 
kapsētā 
  18.jūlijā plkst. 
14.00 – Plikpūrmaļu 
kapsētā 
 18.jūlijā plkst.  
15.00– Borisovas 
kapsētā 
1.augustā plkst.14.00– 
Lejas Ančupānu 
kapsētā 
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VĒRĒMU  ZIŅAS  
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „NAUTRĒNU 
PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS „VĒRĒMU PAGASTA 

PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 Nodarbinātības 
valsts aģentūras Rēzeknes 
filiāle informē, ka jūnijā 
sadarbība ar NVA 
klientiem pagastos notiks 
attālināti. Telefonsarunā 

un ar e- pasta starpniecību bezdarbnieki tiks 
informēti par uzdevumiem līdz nākamajai 
saziņai. 
 
Izbraukumi uz pagastiem no jūnija tiek 
pārcelti uz augustu. 
 
Verēmi – 7. augustā 

NVA Rēzeknes filiāles saziņas tālruņi: 

64607808 – (bezdarbniekiem), mob. 25428394 

64607807– (darba devējiem un skolēnu vasaras 
nodarbinātība), mob. 26608491 

64607804 – (algoti pagaidu darbi), mob. 28369955 

64607800– (informācijai) 

Ināra Šindarjova, 

Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles 
vadītāja 
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Projektu īstenošana Vērēmu pagastā 

 2019.gada 30.augustā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par Rēzeknes novada 
pašvaldības  projekta  Nr. 19-01-AL15-A019.2202- 000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls”” apstiprināšanu. 
Projekta ietvaros  SIA „Ludzas amatnieku centrs”    darina  astoņas sieviešu jakas, plecu lakatus, astoņus vīru kreklus un garos svārkus deju 
kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem  
 Projekta attiecināmās izmaksas ir 4520,56 euro, no kurām 4068,50 euro ir ES finansējums  un  452,06  euro Vērēmu pagasta 
pārvaldes  līdzfinansējums.  
 

 Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības 
fonda līdzekļiem 2019.gadā tika izstrādāta tehniskā 
dokumentācija vides stāvokļa uzlabošanas darbiem pagasta 
pārvaldes ēkai piegulošajai teritorijai. Projektā  paredzēta papeļu 
un krūmu nociršana bijušajā pirts teritorijā, automašīnu  un  
velosipēdu  novietošanas  laukuma ierīkošana pie pagasta ēkas, 
betona bruģakmens seguma celiņu izbūve, ceļa uzlabošana, 
teritorijas apzaļumošana, koku, krūmu un daudzgadīgo puķu 
stādīšana, atpūtas zonas un suņu pastaigu laukuma ierīkošana. 

Šajā gadā jau ir veikta nevērtīgo koku  un krūmu 
novākšana un, atbilstoši pieejamajai finansējumam, tiks izbūvēta 
autostāvvieta un uzsākta gājēju celiņu ierīkošana. 

Vērēmu pagasta  ceļu stāvoklis uzlabojas 

Tuvojas noslēgumam pašvaldības autoceļa 9602 
Sondori- Loborži rekonstrukcijas darbi, kas tika veikti 
projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana 
Rēzeknes novadā, 4. kārta”  ietvaros. 

Šī projekta mērķis ir  uzlabot Rēzeknes novada 
pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības 
sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 

 Norit  Ezeru ielas un Jāņa Zvīdra ielas 
posma uzlabošanas darbi, kuri tiek finansēti no papildus 
piešķirtajiem ceļu fonda līdzekļiem. 

 
Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne  

KULTŪRA 
Vai ir vērts 

pagasta 
cilvēkiem 

piedāvāt labo un 
skaisto?! 

Pagājušajā 
nedēļā pie 

Tautas nama tika 
izvietoti dekori 

un iestādītas 
puķes. Šonedēļ 

vienā no 
dekoriem ir tikai 

tukšas vietas. 
Cilvēk 

apdomājies… 



JAUNS BĒRNU 

LAUKUMS 
 "Šo vasaru ciemata 
bērni varēs baudīt jaukajā 
un aktīvajā bērnu laukumā. 
Šis bērnu aktīvās atpūtas 
laukums tapa pateicoties 
pāšiem iedzīvotājiem. 
Vairākas ciemata ģimenes, 
kuriem ir iespējas un 
interese par savu bērnu un 

mazbērnu aktīvu laika 
pavadīšanu , sakrāja 
naudas summu un 
izveidoja bērnu laukumu. 
Te katrs bērns var atrast 
sev nodarbošanos pēc 
savas intereses, kā arī paši 
vecāki var atpūsties .Tagad 
bērni var pašūpoties, slīdēt 
no kalniņa, patusēt bērnu 
mājiņā...Katra vecuma 

bērns atradīs ko darīt. 
Gribas pieminēt biedrību 
“Interešu centrs 
Izaugsme”, kura veiksmīgi 
piedalījās Rēzeknes novada 
izsludinātajā konkursā uz 
sporta un atpūtas 
inventāra pieteikšanos. Un 
tagad pagalmā bērni var 
uzspēlēt minifutbolu, 
streetbolu, badmintonu un 

daudz ko citu. Liels 
paldies par atsaucību 
visām ģimenēm, kas 
aktīvi piedalījās bērnu 
laukuma izveidošanā"!! " 

Jesenija Masaļska 
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Rēzeknes novada 

pašvaldība klātienē 

sniedz tikai tos pakal-

pojumus, kurus            

nav iespējams saņemt attālināti 

 Ar  10. jūniju, Latvijā beidzas 12. martā 

izsludinātā ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa 

Covid-19 ierobežošanai. Covid-19 infekcijas izpla-

tības pārvaldības likumā ir noteikts, ka valsts un 

pašvaldības iestādes iespēju robežās turpina attā-

lināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātper-

sonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo 

slogu institūcijai; atjauno pakalpojumu saņemšanu 

klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attāli-

nāti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņē-

mēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības 

prasībām un rekomendācijām. 

 Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumu Rēzeknes novada pašvaldība arī pēc 10. jūnija iespēju 

robežās pakalpojumus sniedz attālināti. Ja pakalpojumu nav 

iespējams sniegt attālināti, klientu pieņemšana un pakalpojumu 

sniegšanu klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteik-

šanās. 

 Novada administrācijas ēkā apmeklētājus pieņem So-

ciālā dienesta, Zemes pārvaldības dienesta un citi darbinieki. 

Apmeklētāju pieņemšanas laikā tiek nodrošināta droša darba 

vide- plastikāta aizsargbarjera, dezinfekcijas līdzekļi. 

 Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības 

simptomiem (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, elpošanas trau-

cējumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra) netiek pieņemti. 

 Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai 

novada mājas lapā un sociālajos tīklos. 

 Apmeklētāji pirms apmeklējuma aicināti sazināties ar 

novada amatpersonām: 

Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība- 646 22238 

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemēm – 64607706 

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas jautājumos – 64607191 

Jautājumos par NĪN piespiedu piedziņu bezstrīdus kārtībā un 

parādu atmaksas grafikiem – 64607202 

Teritorijas plānojuma, atmežošanas un apmežošanas jautājumi

- 64607205 

Vides jautājumi- 64607197 

Grāmatvedības jautājumi- 64607190, 64607182 

Kultūra- 26336831 

Izglītība- 29495624, 64607201 

Sociālais dienests- 64607176, 26531970, 64607184, 26531497 

Zemes pārvaldības dienests – 64607189, 64607188 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratori – 64607188 

Dzimtsarakstu nodaļa- 64607178, 28343617 

Būvvalde -26531328 

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris 

64607170 
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Viļānu  iela 8,  Rēzekne, LV-4601 

E-pasts: rezekne@vsaa.gov.lv 

Klientu apkalpošanas darba laiks: 

P. 08:30 – 18:00 

O. 08:30 – 17:00 

T. 08:30 – 17:00 

C. 08:30 – 17:00 

P. 08:30 – 15:00 

Iespējams iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, 
zvanot uz tālruni 64607340, vai rakstot uz e-pastu 
rezekne@vsaa.gov.lv 



 Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2020 - Lasi un vērtē! 

 Arī 2020. gadā 
ikvienam interesentam ir 
iespēja piedalīties Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centra 
organizētajā un koordinētajā 
lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2020”. 
Žūrijas kolekcijas grāmatas 
meklējiet Vērēmu pagasta 
bibliotēkā. 
  16 grāmatas ir 
iepirktas par Vērēmu pagasta 
pārvaldes līdzekļiem, pārējās 
12 grāmatas tiks saņemtas ar 
programmas atbalstu. 
 Līdz 2021. gada 
janvāra beigām žūrijas 
dalībniekiem jāizlasa 6 
grāmatas no 28 grāmatu 
kolekcijas un jāaizpilda 
elektroniskā grāmatu 
novērtēšanas anketa, par ko 
dalībnieks saņem balviņu. 
 Visi dalībnieki drīkst 
mainīt ieteikto vecumgrupu 
un brīvi izvēlēties grāmatas 
no kolekcijas kopējā 
piedāvājuma. 

  
Regīna Volkova  

 Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja 
Mob. 26566951 

E-pasts:regina.volkova@rezeknesnovads.lv 

Šis mācību gads paliks atmiņā daudziem 

Neskatoties uz uzliktajiem pārbaudījumiem sakarā 

ar attālināto mācīšanos, Verēmu pamatskolā veik-

smīgi noslēdzies 2019./2020. mācību gads. Visi 

skolēni pēc krietni padarītā darba nu jau devušies 

pelnītā vasaras atpūtā. Verēmu pamatskolas kolektī-

va vārdā vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies visiem 

bērniem par disciplinētību un lielo enerģiju!  Liels 

paldies vecākiem par nenogurstošo atbalstu un iztu-

rību. 

Valsts prezidents Egils Levits , izvērtējot attālinātās 

mācības periodu, uzsver, ka mēs katrs varam justies 

kā uzvarētājs, kā cilvēks, kurš kļuvis stiprāks un 

prot uzņemties atbildību par savu dzīvi arī nepa-

rastās situācijās.   

Vēlu visai draudzīgajai Verēmu pamatskolas saimei 

saulainu vasaru! Lai izdodas labi atpūsties, paceļot 

pa dzimto novadu un Latviju un piedzīvot brīnišķī-

gus mirkļus!  

Notiek gatavošanās  

jaunajam mācību cēlienam 

Šogad Verēmu pamatskola vasaras periodā plāno 

veikt lielus remonta darbus.  Atbilstoši jaunajai  

kompetenču izglītībai un pateicoties Verēmu pa-

gasta atbalstam, plānots pārbūvēt zēnu un meiteņu 

mājturības kabinetus.  

Savukārt pirmskolā 40000 eiro apmērā plānots veikt 

santehnikas nomaiņu un labierīcības telpu remontus 

divās grupās. Remontu finansē Rēzeknes novada 

dome.  

Attālinātā mācību procesa laikā, kad bērnu skaits 
pirmskolā bija skaitliski maz, pateicoties skolas teh-

nisko  darbinieku meistarībai, skola paspēja pirm-
skolas trīsgadnieku grupā nomainīt grīdu  un veikt 
kosmētisko remontu. Tiek iekārtots atbalsta perso-

nāla kabinets. Kosmētiskais remonts tiek veikts arī 
1. klases telpās, tā jo īpaši gaidot savus nākamos 
skolēnus.    
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Bibliotēkas apmeklētāju 

ievērībai! 

No 13. maija Vērēmu pagasta 

bibliotēka atsāk darbu, ievērojot 

ierasto darba laiku un kārtību. 

Piesardzības nolūkos tiek ieviesti 

dažādi ierobežojumi, kas var 

mainīties atkarībā no situācijas. 

• Maksimālais uzturēšanās laiks 

bibliotēkā – 1. stunda. 

• Maksimālais lasītāju skaits 

bibliotēkas telpās – 5 cilvēki, 

ievērojot 2 metru distanci. 

• Datoru izmantošana 1 stunda  (e-

pastu pārbaude, 

 rēķinu samaksa internetbankā, 

u.tml.). 

• Bibliotēka neapkalpos un lūgt 

atstāt 

bibliotēkas telpas apmeklētājus ar 

elpošanas ceļu slimību pazīmēm. 

Bibliotēkā notiek regulāra telpu, 

virsmu, 

inventāra dezinfekcija. 

Nodotās grāmatas tiek ievietotas 3 

dienu ilgā karantīnā pirms 

atkārtotas ievietošanas fondā. 

Bibliotēkā ir pieejams roku 

dezinfekcijas līdzeklis 

apmeklētājiem. 
IZGLĪTĪBA 



Apliecības par vispārējo 

pamatizglītību saņemšana 

Verēmu pamatskolā 

 Šogad apliecību par 

vispārējo pamatizglītību Verēmu 

pamatskolā svinīgos apstākļos,  taču 

ievērojot visus piesardzības 

noteikumus,  saņēma divpadsmit 9. klases jaunieši. Šogad gan 

izpalika ģimenes un radu , draugu klātbūtnes. Pasākumā piedalījās 

tikai paši jaunieši un pedagogi. Taču viss pārējais notika – svinīgs 

zāles noformējums, uzrunas un apsveikuma priekšnesumi, vecāku 

sarūpētā torte, fotografēšanās.  

Vēlam mūsu izlaidumniekiem veiksmi, izvēles vieglumu nākošajai 

izglītības pakāpei un izdošanos turpmākajā dzīves ceļā !  
Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

Vasaras periods pirmsskolā 

 Vasaras periodā Verēmu pamatskolas 

bērnudārzs strādā pilnā apjomā visus mēnešus, izņemot 

laika periodu, kad grupiņās tiks veikts novada finansētais 

remonts labierīcības telpās.  

Pateicoties Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes 

projektam par jauniešu nodarbinātību vasarā, kā arī lai 
nodrošinātu darbinieku atvaļinājumu, bērnudārzā kopš 10. 
jūnija strādā Rēzeknes novada jaunieši , šobrīd mūsu 

Verēmu pamatskolas četras absolventes. Jaunietes palīdz 
skolotājām darbā ar bērniem ģērbšanās, higiēnas 
procedūru, bērnu ēdināšanas un pastaigu laikā, kā arī 

rūpējas par telpu uzkopšanu.  

Aurēlija Poiša pirmsskolas mazākajā grupā  

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

IZGLĪTĪBA 

VĒRĒMU ZIŅAS BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  
Atbildīgā par izdevumu Vērēmu bibliotēkas vadītāja Regina 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.  

 
IZDEVĒJS: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA” 
STRUKTŪRVIENĪBA „VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE” Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu, Rēzeknes 

Atsaucieties Vērēmu pagasta vēstures liecinieki!  

 Šogad aprit 75 gadi, kopš Vērēmu pagasts izveidots. 18. jūlijā Novada dienu 

ietvaros notiks  Vērēmu pagasta  svētku svinības. Aicinām visus bijušos un esošos Vērēmu 

pagasta iedzīvotājus, kam ir kāda interesanta informācija (avīžu izgriezumi, fotogrāfijas, 

interesanti fakti vai stāsti, atgadījumi par pagastu, sovhozu „Rēzekne”, cūku/putnu fermām, 

siltumnīcām), lūdzam sazināties ar  Vērēmu pagasta pārvaldi zvanot: T.: 64628833, e-pasts: 

info@veremi.lv. 

75 


