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Galvenā raksta virsraksts

Mīļās sievietes!

Lai Jums būtu viens mazs prieks katrai dienai,
viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis,
viens s a u l e s s t a r i ņ š un labs vārds,
kas dzīvi dara skaistu!
Esiet vienmēr gaidītas, laimīgas un mīlētas!

Par COVID-19infekciju
COVID-19 infekciju izraisošais korona vīruss izplatās:
tieši kontaktējoties ar inficētu personu,
arsīkiempilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot,
kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar
elpceļu izdalījumiem .

Tiek sniegtas rekomendācijas rekomendācijas personīgās higiēnasun profilakses
pasākumuievērošanai:
1.sekot savam veselības stāvoklimun nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas slimības
pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra);
2.bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc
kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;
3.ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
4.izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;
5.izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi;
6.klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam
nomazgāt rokas;
7.tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem;
8.regulāri tīrīt un vēdināt telpas.
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Jaunas grāmatas
bibliotēkā.

BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES
2020. gada Vērēmu bibliotēkas abonētie preses izdevumi
1. Praktiskais Latvietis
2. Lauku Avīzes tematiskā avīze
3. Rēzeknes Vēstis
4. Tautas Veselības Avīze
5. Kas Jauns Avīze
6. Dārza Pasaule
7. Ievas Padomu Avīze
8. Ievas Stāsti,
9. Ievas Virtuve
10. Ievas Dārzs
11. Ievas Māja
12. GEO latv.val
13. Privātā Dzīve
14. Ilustrētā Pasaules Vēsture
15. IR
16. Veselība
17. Ieva
18. 100 Labi Padomi
19. Ilustrētā Junioriem

20. Avene
21. Rūķītis
22. Клёвые дела
23. MK – Латвия
24. Латвийские Вести
25. 1000 СОВЕТОВ
26. Моё любимое хобби
27. Толока. Сваты
28. Всё для женщин
29. Люблю
30. Толока. Сваты Заготовки
31. Моя прекрасная дача
32. Толока. Наша кухня. Салаты и
закуски
33. Откровения звезд
34. Панорама Резекне
35. Сам себе мастер
36. Толока. Сваты На пенсии
37. Толока. Наша кухня. Выпечка

Rūķu balle

Ziemas brīvlaikā bibliotēkā notika pasākums „Rūķu balle”. Pasākumā lasījām grāmatu par rūķiem angļu rakstnieka V.
Heigena „Lielā enciklopēdija Rūķi”. Bērni uzzināja, ka rūķi ir tikai
15 cm augumā un, ka rūķi dzīvo vidēji 316 gadu. Rūķis bez mices nav nekāds rūķis, tāpēc mici rūķi noņem tikai tad, kad iet gulēt. Lai neatstātu pēdu nospiedumus mežā, rūķis, būdams ļoti
viltīgs staigā pa oļiem, stingrāmIekšējā
sūnām.
raksta virsraksts

Bibliotēka
sadarbībā
ar
Jauniešu
centru
rīkoja
Valentīndienai veltītu
„Sirsniņ darbnīcu”
Tie, kas apmeklēja
bibliotēku
14.
februārī
saņēma
pārsteiguma
saldo
dāvaniņu.
R. Volkova
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IZGLĪTĪBA
Pirmsskolas kolektīva darbošanās kompetenču izglītības programmā

Verēmu pamatskolas pirmsskolas kolektīvs Jaunajā gadā darbu turpina ar aktīvu darbošanos kompetenču izglītības programmā. Bērni izzina pasauli caur sajūtām, mācās praktiskajā darbībā.
Janvārī grupas “Sprīdīši” bērni kopā ar vecākiem gatavoja radošo izstādi “Būvēsim kopā”, visi bija raženi pastrādājuši. Izstādi varēja apskatīt visu Janvāri skolas gaitenī.
Bērni ar lielu prieku un aizrautību piedalās visās aktivitātēs. Lai arī ziema šogad ir skopa ar sniegu, skolotājas rod dažādas idejas darboties dabā. Bērni ir ieinteresēti un ir liela vēlme darboties vēl un
vēl.
Tiek organizētas garākas pastaigas uz mežu un tuvākajiem dabas objektiem,

notiek vērojumi, salīdzinājumi un pētījumi dabā.

Grupu “Zīļuki” un “Bitītes” ekskursijā
pa ciematu.
Grupu “Zīļuki” un “Bitītes” bērni
februārī
izzināja
tēmu
“Transports”. Gājām ekskursijā
pa ciematu, ar mērķi -novērot
dažādus transportlīdzekļus. Un
mums paveicās redzēt gan
helihopteri, gan policijas auto,
gan dažādus traktorus un
automāšīnas,
vērīgākie
sadzirdēja vilciena skaņu.

Grupā bija izveidota bērnu izstāde “Mans mīļākais spēļu auto”.
Darbojāmies mākslas jomā- līmējām, griezām, krāsojām,
zīmējām. Konstruējām kuģīšus un rīkojām sacensības.
I.Ivanova
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Bērni cenšas ķert katru iespēju izbaudīt ziemas priekus. Bērni gaida pavasari, kad varēs tērcītēs
peldināt laiviņas.

Mēs mācamies darboties, izzināt, draudzēties un atbalstīt
kolektīvā, turpinām apgūt pašapkalpošanās iemaņas, strādāt
atbilstoši bērna spējām.
Arī mazie “Rūķīši” cītīgi
apgūst dažādas jaunas
darbošanās,
mācās
rīkoties ar zīmuļiem,
krāsām, līmi, aktīvi griež
ar šķērēm, attīstot sīko
motoriku.
Bērniem patīk darboties un ja darbiņš rada prieku, tad diena ir
izdevusies! Bērniem patīk svinēt svētkus un ar lielu prieku viņi
sveic savus draugus dzimšanas dienā.

Turpinās (divas reizes mēnesī topošo pirmklasnieku apmācība, kuru
vada skolotāja Laura.
Gaidīsim pavasari ar siltu sauli, vizbuļu ziediem, putnu dziesmām un
skanīgiem bērnu smiekliem.
Radošu un idejām bagātu pavasari vēl Verēmu pamatskolas pirmsskolas
kolektīvs
VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES
Verēmu pamatskolas skolēni aktīvi olimpiāžu un konkursu dalībnieki
Janvāra un februāra mēnesis izglītībā iezīmējas ar daudziem un dažādiem konkursiem un olimpiādēm. Verēmu pamatskolas
kolektīvs aktīvi ņēma dalību izsludinātajos konkursos, skatēs un olimpiādēs. Mūsu skolēni ir gan uzcītīgi mācībās, gan talantīgi
mākslinieciskajā pašdarbībā.
4. martā uz krievu valodas olimpiādes valsts posmu Rīgā dosies 9. klases skolniece Nadežda Kuzņecova, kas Rēzeknes un
Viļānu novadu krievu valodas olimpiādē ieguva 1. vietu.
Lepojamies un paldies sakām arī visiem pārējiem Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības dalībniekiem. Sveicam :
ar 1. pakāpi:
5.-6. klašu vokālo ansambli vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis” (skolotāja Nellija Deksne);
Jāni Piveku skatuves runas konkursā ,,Zvirbulis 2020”(skolotāja Zinaīda Kūkoja).
ar 2. pakāpi:
Vokāli instrumentālo ansambli ,,Metāla cīsiņi” vispārējās izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu konkursā ,,No baroka līdz rokam” (skolotājs Jānis Pavlovskis);
1. – 4. klašu vokālo ansambli skolu jaunatnes vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis” (skolotāja Nellija Deksne);
Turpinājums 5 lpp.
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Turpinājums no 4 lpp.
Ar iegūto 3.pakāpi Rēzeknes novada skatuves runas konkursā ,,Zvirbulis 2020” sveicam 1. klases
skolnieci Rasu Ģipsli(skolotāja Ināra Ratniece)!
Sveicam ar iegūtajām Atzinībām Loretu Danielu Strucinsku un Jēkabu Ģipsli Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (skolotāja Ilona Davidenkova un Egija Meļko), Dairi Mivreniku Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē (skolotāja Ilona DAvidenkova).
Priecājamies arī par 5.-6. klases deju kolektīvu, kas izturējis priekšskati un 12. martā sīvā konkurencē cīnīsies par nokļūšanu
uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Sakām lielu paldies arī tiem bērniem, kas vietas šoreiz neieguva, bet uzdrīkstējās un aizstāvēja skolas godu! Paldies Mihailam
Beitānam, Markusam Pekšam, Jurim Vaņkovam, Zandai Kalvānei, Edītei Glušņovai, Artūram Rogozinam, Madarai Jakovļevai un
1.-5. klases skolēnu tautas bumbas komandai.
Olimpiādes un konkursi vēl turpināsies arī marta mēnesī. Lai izdodas!
Paldies visiem skolēniem par dalību un viņu vecākiem par atbalstu!

2. pakāpes laureāti 1.-2. klases vokālais ansamblis un viņu skolotāja Nellija
Deksne

5.-6. klases dejotāji pirms skates un viņu vadītāja Andra
Andžāne

2.pakāpes

laureāti
VIA ,,Metā
la cīsiņi”
konkursā ,
,No
baroka
līdz
rokam”

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile

Lappuse 6

SKOLAS SOMA
IZGLĪTOJOŠĀ NODARBĪBA “Saldējuma meistara darbnīca”

20. februārī Verēmu pamatskolā viesojās “Ikšķiles saldējuma” saimniece Tamāra Rubene ar programmu “Saldējuma
meistara darbnīca” par saldējuma ražošanu.
Izrādās, ka, lai pagatavotu gardu zemeņu svaigo saldējumu, pietiek ar 5 sastāvdaļām: zemenēm, cukuru, cukurpūderi, pienu
un saldo krējumu. Ne visi saldējumi gan tiek gatavoti, pievienojot pienu – sorbetam pietiek ar augļiem vai ogām un cukuru.
Klātienē vērojām, kā var pagatavot veselībai mazkaitīgu saldējumu no dabīgām Latvijā audzētām ogām. Bija iespēja beidzot
noskaidrot un arī pagaršojot salīdzināt, kāda ir starpība starp cieto saldējumu, kādu var nopirkt veikalā, un svaigo saldējumu,
ko angliski sauc par “soft ice”, bet itāļu valodā – par “gelato”. Svaigais saldējums tiek gatavots tūlītējai apēšanai un tas nav
sasaldēts zemā temperatūrā, kas padara saldējumu cietu.
“Ikšķiles saldējuma” saimniece cienāja mūs ar
savu lepnumu – melno saldējumu. Šis saldējums
ir gatavots no skābajiem Latvijas ķiršiem un tam
ir pievienota dabiska melnā krāsviela. Ēdot
saldējumu skolēnu mēles nokrāsojās melnas, bet
Rubenes kundzei bija taisnība – melnums ātri
nogāja un uz stundām nebija jāiet “ar mellu muti”.
Krāsainajā
prezentācija
redzējām,
kādos
dažādos veidos saldējumu var pasniegt un kā
saldējuma tēlu izmanto gan mākslā, gan dizainā.
Tāpat skolēni uzzināja, kā uzņēmums radies un
attīstījies, kā veidojies tā logo un iepakojums, un
cik garš ceļš uzņēmējam ejams no produkta līdz
pircējam. Bija iespēja ieskatīties arī saldējuma
ražošanas vēsturē. Izrādās, ka saldējuma pirms
sākumi senajā Ķīnā!
Protams, vismīļākā programmas daļa bija
saldējuma degustācija. 1.-9.kl. skolēniem un skolotājam bija iespēja nogaršot šokolādes un vaniļas cietos saldējumus un
turpat uz vietas pagatavotu svaigo zemeņu saldējumu.
Programmas rozīnīte bija Rubenes kundzes ar
acīm redzamu mīlestību sagatavotais stāstījums
par Ikšķili. Tikšanās rezultātā skolēni guva
daudz jaunu zināšanu, pozitīvu iespaidu un
emociju.
Paldies Tamārai Rubenei par šo izzinošo
nodarbību! Lūk, dažas skolēnu atziņas:
1.“Man ļoti patika nodarbība, jo varēja nogaršot
saldējumu.”
2.”Mums pastāstīja par Ikšķili. Zinu, ka uz
Daugavas atrodas Meinarda sala, visvecākā
celtne, ko būvējuši vācieši”.
3.”Uzzināju, kas ir sorberts”.4.”Ļoti garšīgs
saldējums!”
Žanna Stramkale
Lego robotika Verēmu pamatskolā
Verēmu pamatskolā lego robotikas pulciņš darbojas pirmo gadu. Viens no tā aktīvakajiem
dalībniekiem ir trešās klases skolnieks Mihails Beitāns. Zēns jau no pirmās dienas izrāda interesi
nevien par lego robotiku, bet arī parāda labas loģiskās domāšanas, atjautības un neatlaidības
prasmes.
Šogad Mihails jau ir iekrājis arī diezgan lielu pieredzi startējot dažādās vietēja mēroga un
starptautiskās sacensībās, jo Latvijas čempionātu droši varam saukt par starptautiska mēroga
sacensībām, kurās piedalās arī pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas.
Lielākais Mihaila panākums šobrīd ir izcīnīta dalītā 9.vieta Latvijas robotikas čempionāta Siguldas
posmā. Nevar nepieminēt, ka viņam rezultāts varēja būt arī labāks, bet diemžēl par tālāko cīņu viņam
pretī stājās uz doto brīdi Latvijas viens no pieredzējušākajiem operatoriem un pēc ranga pirmās vietas
robots. Jāpiebilst, ka apakšgrupā tika izcīnīti 13 no maksimālajiem 16 punktiem.
Vēl atceroties rudeni un Ludzas novada robotikas kausa izcīņu, tad Mihails duetā ar Juri Vaņkovu
izcīnīja 2.vietu lego sumo disciplīnā „SPĀKS” piekāpjoties tikai spēcīgajai un vienai no pieredzes bagātākajām komandām no Daugavpils.
Liels paldies jāsaka skolēniem kuri apmeklē pulciņu, tas iedvesmo strādāt un darboties šajā jomā. Paldies vecākiem un skolas vadībai par
atbalstu kā sacesībās, tā ikdienā.
Informāciju sagatavoja lego pulciņa skolotājs Edmunds Kadakovskis

KULTŪRA
SKOLAS
SOMA
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“Neturi sveci zem pūra...”
Tautā februāris tiek saukts par Vilku, Puteņu, Viesu, bet, pateicoties Sveču dienai, visbiežāk par Sveču mēnesi. Šajā laikā mūsu senči nestrādāja smagus darbus, viņi
gāja ciemos vai arī nodarbojās ar ko radošu, piemēram, lēja sveces, lai gaismas pietiktu
visam gadam.
Sveču diena aicināja pagasta seniorus uz ikgadēju atpūtas sarīkojumu.Pasākuma dalībnieki varēja iepazīties ar mūsu senču vakarēšanām tumšajos ziemas vakaros, Sveču
dienas interesantākajiem ticējumiem un parašām, ko izrādīja folkloras kopas “Vōrpa”
dziedātāji un SDK “Mārtiņrozes” dejotājas. 2.februāris -Viesu diena.Pasākumu kuplināja
čigānu ansamblis no Griškānu pagasta; ar jokiem iz dzīves dalījās viešņas no Rēzeknes,
bet par sarīkojuma lustīgu atmosfēru un deju mūziku gādāja Jānis Pavloskis.
Šajā dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un – galvenais – jālej sveces. Šī tradīcija radusies senos laikos, kad ne tikai elektrības nebija, bet nebija arī pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc Saules, Mēness un zvaigznēm. Nepietika tikai ar diviem laika iedalījumiem –
ziemas un vasaras saulgriežiem -, bija nepieciešams sīkāks iedalījums. Tā radās Zvaigznes diena (6. janvāris), Sveču diena (2. februāris), Pelnu diena, Māras diena Jāņu, Pētera, Miķeļa un daudzas citas iezīmdienas.
Senioru apvienības vadītāja Valentīna Strangate savā uzrunā
pieminēja pagasta senioru aktivitāti .Aicināja pievienoties nūjošanai,dažādām radošajām darbnīcām.”Neturiet sveci zem pūra;nāciet darboties, nāciet ar savām idejām un priekšlikumiem“.
Tika pagodināti aizvadītā gada
jubilāri: Zinaīda Borise,Marija Neulāne,Ženija Čudare,Eleonora Gailīte,Lūcija Silāja,Jevgēnija Kauliņa, Zinaīda Romāne, Nellija Jurča. Muzikālu sveicienu jubilārēm sniedza krievu dziesmu un romanču izpildītāja Natālija Nikoļenko.
Un protams....sveču liešanas meistardarbnīca!Kā vēsta sens ticējums-Sveču dienā lietās
sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Tam bija jābūt ļoti jautram pasākumam, jo
tad, ja lējējs bijis dusmīgs, sveces degot ar tumšu liesmu, sprakšķot.Paldies Stoļerovas
saietu nama vadītājai Dzintrai Gribustei par sveču liešanas meistarklasi.Tas bija aizraujoši, izzinoši,interesanti un skaisti!
Vērēmu TN vadītāja S.Strupoviča
Foto R.Volkova

Vokālā ansambļa “Vējš” koncerts Mākslas namā.
Vējš – neprognozējams,bezgala dažāds un mainīgs.Stiprs
un auksts,maigs un rāms,vētra un bezvējš.Tas var noraut jumtu, gan
tiešā, gan pārnestā nozīmē;aizpūst
bēdas vai “atnest” lietu.Kolektīva
nosaukums ietekmē arī kolektīva
gaitas.Kādreiz Vējš bija spēcīgāks,
vīrišķīgāks,tagad
maigs
un
sievišķīgs,bet viss var mainīties...
Aizvadītās
nedēļas
nogalē
“Vējš”aicināja savus radus, draugus,
labvēļus uz lirisku koncertu Mākslas
namā,
Rēzeknē.
Izvēlējāmies
uzdziedāt “Par prieku tev, par prieku
sev....”
Koncertā skanēja tautasdziesmas,populāras estrādes dziesmu
melodijas;katra dziedātā dziesma bija pilna mīlestības,tā
uzmundrināja garu,sasildīja sirdi un dvēseli.
Koncertu kuplināja Zanes Ludboržas Mūzikas skolas akordeonisti Marta Litvinova un Dainis Laizāns.Paldies klausītājiem par
atsaucību un kolektīva “Vējš” dalībniecēm -Inesei,Ilgai,Zigrīdai,Vitai,Sanitai,
Dagnijai,Sarmītei,Katrīnai.
Vokālā ansambļa “Vējš” vadītāja Solvita Pavlovska.
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KULTŪRA
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo
ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un
popgrupu festivālskonkurss
''No baroka līdz rokam''
2020.gada 21.februāris
Piedalījās 10 vokāli instrumentalie ansambļi,arī tautas nama VIA “FUME”.
(vadītājs Jānis Pavlovskis).Grupa ieguva 2 pakāpes diplomu.
Paldies par sniegumu Elīnai,Marijai,Evitai,Baibai un Nikitam.
J.Pavlovska foto

Aizvadīts novusa turnīrs.
Tradicionāli varēja sacensties novusā un šautriņu mešanā .
Sacensību galvenais tiesnese bija Zaiga Mihailova, kura ļāva dalībniekiem kārtīgi “izspēlēties” šajos sacensību veidos. Lai gan dalībnieku bija maz, tomēr pēdējās balvas varēja pasniegt tikai pusē de-

viņos vakarā.
Novusa spēlē palika nepārspēts Juris Litovnieks ( 1.vieta)
2.vieta Jānim Pavlovičam un
3.vieta Normundam Litovniekam.
Šautriņu mešanā līderis bija Aleksamdrs Vasiļkovs ( 1.vieta)
2.vieta Jurim Litovniekam un
3.vieta-Normundam Litovniekam.
Paldies par piedalīšanos visiem sacensību dalībniekiem un veiksmīgus startus nākošajās sacensībās!

Pēc filmas noskatīšanās var doties uz bibliotēku un izņemt grāmatu
lasīšanai.
Starp trīs varām, starp divām sievietēm, blakus vienai upei – tā paiet Viestura
Kairiša jaunākās filmas «Pilsēta pie upes» galvenā varoņa Anša dzīves notikumi.
Lai arī «Pilsēta pie upes» režisors Viesturs Kairišs apgalvo, ka filmu vēlējies radīt
itin jautru un draisku, bez traģisma tajā neiztikt. Gluži ar humoru vien šos trīsdesmito un četrdesmito gadu notikumus, kad Latvijā politiskās varas – ulmaņlaiki,
padomju okupācija, nacistu režīms – mainījās teju zibenīgi, parādīt neuzdrīkstēsies neviens.

KULTŪRA
Audriņos..Nautrēnu pagastu apvienības Jaunā gada pasākumā. Mūsu pagasta priekšnesums "Sniegavīru deja" bija vislabākais !

Sievietes pasaule...ceļā uz pavasari.

Nav noslēpums, ka pavasaris ir viens no gaidītākajiem
gadalaikiem. Līdz ar krāsu parādīšanos atplaukst ne tikai daba,
bet arī mēs paši, sirdī ielīstot
vieglumam un priecīgam satraukumam. Mēs, sievietes, protam
priecāties par pavasara atnākšanu, gatavojamies saulainā gadalaika sagaidīšanai,jo pavasaris ir īpašs dvēseles stāvoklisieelpot dzestro, svaigo marta
gaisu, ļauties romantiskam noskaņojumam, vairāk laika veltīt
ikdienas laimes brīžiem.
Gaišā noskaņojumā, saulainās attiecībās ar līdzcilvēkiem
mēģināsim rast prieku kopā būšanas pēcpusdienā šī gada
6.martā.
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Ozolaines pagasta sieviešu klubs “Uguntiņa” 7.februārī
svinēja 5 gadu kopā būšanas svētkus. Mūsu pagasta senioru
apvienība, saņēmusi ielūgumu, ar dejiskiem sveicieniem un
Veselības grozu devās sveikt jubilāres. Interesanta bija Seno
lietu izstāde
un pasākums
bija sirsnīgs
un
laiks
pagāja
nemanot.
Paldies
par
uzaicinājumu,
lai darbīgs un
interesants
Jums kopā būšanas laiks arī turpmākos gadus.

S. Strupoviča

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2020.gada 3.martā
LAD klientus pa tālruni apkalpo darba dienās no plkst.7.00 līdz 20.00
Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika - no
plkst.7.00 līdz plkst.20.00.
Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo nereti darba dienas
gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un uzņēmumos.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
Pagasta kopējā
platība: 7029,8 ha; tajā
skaitā:
ūdeņi – 250,7 ha,
meži – 2384,0 ha,
l/s izmantojamā zeme –
3396,5 ha.

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 vienu 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
novads, LV-4647
Reģ.Nr.:40900027430

