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VĒRĒMU ZIŅAS 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS 

„VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs, 
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās, 
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt, 
Un pašiem mīlestību paust. 

Saulainas, skaistiem mirkļiem piepildītas 
Lieldienas Jūsu ģimenēs! 

www.rezeknesnovads.lv  
  
www.veremi.lv 

 

Vladimirs Bistrovs 
devās pelnītā 

atpūtā. 
No 15. marta Vērēmu 

pagasta pārvaldes 
vadītājs Vladimirs 

Bistrovs, veselības 
stāvokļa dēļ devies 

pelnītā atpūtā. Vērēmu 
pagasta pārvaldes 

vadītāja pienākumus 
turpina pildīt Bērzgales 

pagasta pārvaldes 
vadītājs Arvīds 

Dunskis. 

 Rēzeknes novada 
Izglītības pārvalde izsludina 
konkursu par finansējuma 
piešķiršanu inventāra un 
aprīkojuma iegādei 
jaunatnes projektiem, kas 
tiks īstenoti laika posmā no 
2021. gada 1. jūnija līdz 1. 
oktobrim.Konkursa mērķis ir 
atbalstīt aktivitātes 
jaunatnes sekmīgākai 
integrācijai politiskajos, 
ekonomiskajos, sociālajos un 
kultūras procesos Rēzeknes 
novadā. 
 Konkursā tiek 
aicinātas piedalīties 
Rēzeknes novada pagastos 
darbojošās jauniešu 
nevalstiskās organizācijas, 
jauniešu centri, jauniešu 
klubi, skolēnu pašpārvaldes 
un jauniešu neformālās 
interešu grupas. 
 Pieprasītā summa 
projekta īstenošanai nedrīkst 
būt mazāka par 400,00 EUR 
un lielāka par 700,00 EUR. 
Projekta pieteikumu iesniegt 
iespējams tikai elektroniski, 
sūtot uz e-pastu 
aivars.mezatucs@rezeknesn
ovads.lv (parakstītus un 
ieskanētus). Projekta 
iesniegšanas datums – 9. 
aprīlis (ieskaitot), 
plkst.16:30. 
Sīkāka informācija Konkursa 
nolikumā. 
 
Aivars Mežatučs,  
Rēzeknes novada 
pašvaldības jaunatnes lietu 
speciālists 
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 Turpinot vakcināciju pret 
Covid-19, šonedēļ ar Veselības 
ministrijas rīkojumu tiks atvērta nākošā 
prioritārā grupa – iedzīvotāji ar 
hroniskajām saslimšanām. Tas nozīmē, 
ka gan ģimenes ārsti, gan ārstniecības 
iestādes pakāpeniski, ņemot vērā 
pieejamo vakcīnu apjomu, varēs uzsākt 
vakcinēt iedzīvotājus, kam ir hroniskas 
saslimšanas.  
 Jauna grupa tiek vērta vaļā, 
ņemot vērā vairāku esošo prioritāro 
grupu jau līdzšinējos vakcinācijas 
apjomus – vairāk nekā 32 000 vakcīnu 
pirmās devas saņēmuši veselības 
aprūpes darbinieki, no tiem vairāk nekā 
18 000 ir saņēmuši arī otro devu, 38 
000 vakcīnas saņēmuši seniori, pirmo 
vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 67% 
ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti 
un darbinieki.  
 Šobrīd vietnē manavakcina.lv 
un pa bezmaksas tālruni 8989 
pieteikušies vairāk nekā 23 000 
iedzīvotāju, kuri norādījuši savu 
piederību iedzīvotāju grupai ar 
hroniskām saslimšanām. Kopumā 
prioritāro grupu plānošanas dokumentā 
ir norādīti vairāk nekā 166 000 
iedzīvotāji ar dažādām hroniskām 
saslimšanām, līdz ar to Veselības 
ministrija aicina visus Latvijas 
iedzīvotājus, kuriem ir hroniskas 
saslimšanas, neatlikt pieteikšanos 
vakcinācijai pret Covid-19 un reģistrēties 
tagad vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 
8989 vai pie ģimenes ārsta. Tie 
iedzīvotāji, kuri pieteikušies 
manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 un 
nebija norādījuši savu piederību šai 
hronisko saslimšanu grupai, aicināti 
pārskatīt savu pieteikumu un atzīmējiet 
savu atbilstību hronisko saslimstību 
grupai.  
 Iedzīvotāju atbilstību hronisko 

saslimstību grupai noteiks divos veidos: 
Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi 
vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 
8989, dati tiks salīdzināti ar informāciju 
vienotajā veselības nozares 
elektroniskajā informācijas sistēmā – 
pret pieejamajiem hronisko slimību 
reģistriem un izrakstītajiem 
kompensējamajiem medikamentiem; 
Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi 
ģimenes ārsta, ģimenes ārsts vadīsies 
atbilstoši SPKC rekomendācijām hroniski 
slimo pacientu vakcinācija  
 Veselības ministrija, nosakot 
prioritāri vakcinējamās sabiedrības 
grupas, ir vadījusies pēc medicīniskām 
un epidemioloģiskām indikācijām, ātrāk 
aicinot vakcinēt iedzīvotājus, kuriem 
Covid-19 inficēšanās saistīta ar smagiem 
veselības traucējumiem, piemēram, 
seniori, personas ar hroniskām 
slimībām, personas, kurām tiek veiktas 
nopietnas medicīniskas manipulācijas.  
 Līdz ar jaunās grupas 
atvēršanu vakcinēties aicināti iedzīvotāji, 
kas slimo ar ļaundabīgu audzēju, 
hroniskām elpošanas ceļu slimībām, 
hroniskām sirds asinsvadu sistēmas 
slimībām, hroniskām nieru slimībām, 
hroniskām aknu slimībām, hroniskām 
nervu sistēmas slimībām, cukura 
diabētu, imūnsupresiju, aptaukošanos 
un smagām psihiskām slimībām.  
 Ņemot vērā, ka turpinās aktīva 
senioru virs 70 gadiem vakcinācija un 
ņemot vērā pieejamo vakcīnu apjomu, 
šīs nedēļas sākumā aptuveni 8 000 
iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām 
saņems īsziņas un e-pastus ar 
informāciju par tālāk rīcību, lai saņemtu 
vakcīnu. Tā kā šo iedzīvotāju atbilstība 
tiks pārbaudīta pret Cukura diabēta 
pacientu reģistru, Onkoloģisko pacientu 
reģistru, Multiplās sklerozes pacientu 
reģistru, HIV pacientu reģistru, C-

hepatīta pacientu reģistru, nedēļas 
sākumā uzrunātajiem iedzīvotājiem 
nebūs nepieciešami nosūtījumi.  
Turpinot iedzīvotāju uzaicināšanu 
vakcinēties, iedzīvotājiem nosūtījums 
vakcinācijai pret Covid-19 nebūs 
nepieciešams, ja: 
par iedzīvotāju, kurš pieteicies 
manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, ir 
informācija par datu esamību vienotajā 
veselības nozares elektroniskajā 
informācijas sistēmā; 
par iedzīvotāju, kurš pieteicies 
manavakcina.lv/8989, ir  informācija par 
datu esamību vienotajā veselības 
nozares elektroniskajā informācijas 
sistēmā par atprečotām kompensējamo 
medikamentu receptēm pēdējā 
kalendārā gada laikā; 
persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta 
praksē; 
persona ārstējas stacionārā, ārstējošais 
ārsts sadarbībā ar pacientu var lemt par 
vakcināciju pret Covid-19, nosūtot 
pacientu vakcinācijai ārstēšanās laikā 
atbilstoši iekšējai kārtībai attiecīgajā 
stacionārās ārstniecības iestādē.  
Citos gadījumos hroniska pacienta  
Covid -19 vakcinācijai nepieciešams 
nosūtījums. Par to iedzīvotāji tiks 
informēti īsziņā vai e-pastā. Ja  ārsta 
rīcībā nav medicīnisko datu, kas 
apliecina hroniskas slimības esamību, 
pacientam var lūgt uzrādīt citu ārstu 
sniegtos konsultāciju slēdzienus vai 
izrakstus, kas pamato hroniskas slimības 
esamību nosūtījuma izsniegšanai. 

Kontakti:  
Veselības ministrijas Vakcinācijas 

projekta birojs 
Agnese Strazda, 

agnese.strazda@vm.gov.lv, 29149306 
Ieva Stūre, ieva.sture@vm.gov.lv, 

29450530 
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Saistošie noteikumi 
Rēzeknē 
2010.gada 16.septembrī                                                                                                               Nr.42 
 

 
„Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” 

Vispārīgie jautājumi 
 
Šie saistošie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas un mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas kārtību 
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 
Šo saistošo noteikumu mērķi ir: 
reglamentēt mājdzīvnieku uzturēšanu un identificēšanu; 
samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas mājdzīvniekiem 
un cilvēkiem; 
novērst zaļo stādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Rēzeknes novadā. 
Saistošie noteikumi ir saistoši visā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un juridiskām personām, kuras tur 
mājdzīvniekus. 
Rodoties nelabvēlīgai epizotiskai situācijai, kā arī atsevišķos gadījumos (patstāvīgu antisanitāru apstākļu radīšana, troksnis, smakas, 
cilvēku vai mājdzīvnieku sakošana, nepiemēroti turēšanas apstākļi u.c.), Pārtikas un Veterinārā dienesta attiecīgā iestāde un 
Rēzeknes novada pašvaldība var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētā novada vietā dzīvniekus.  
Nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs) viņam piederošajos (apsaimniekošanā esošajos) objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut 
klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos vai barošanu, jānodrošina, lai klaiņojošie mājdzīvnieki neiekļūtu bēniņos, pagrabos un citās 
neapdzīvotās telpās. Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem jāziņo Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm - pagastu apvienībām -, vai to 
struktūrvienībām - pagastu pārvaldēm, lai veiktu klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu.  
Produktīvos mājdzīvniekus Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā aizliegts turēt ciemu centru zaļajā zonā. 
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā ciemos ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties daudzdzīvokļu 
mājas pagalmos. 
Par bezsaimnieku mājdzīvnieku līķiem jāziņo Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm - pagastu apvienībām -, vai to 
struktūrvienībām - pagastu pārvaldēm.  
II. Mājdzīvnieku īpašnieku pienākumi un tiesības 
Produktīvo mājdzīvnieku īpašnieku (valdītāju) pienākumi: 
nodrošināt mājdzīvniekiem vispārīgās labturības prasības; 
produktīvos mājdzīvniekus var turēt: 
ja ir produktīvo mājdzīvnieku novietnes, kas šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas vai būves, kas atbilst Rēzeknes novada 
pašvaldības apbūves noteikumu prasībām un sanitāri veterinārajām un vides prasībām; 
ja produktīvo mājdzīvnieku turēšanai neiebilst blakus esošo māju iedzīvotāji un, ja produktīvie mājdzīvnieki nerada nepanesamu 
smaku, troksni, netīrību; 
Rēzeknes novada pašvaldībai piederošajās (piekrītošajās) teritorijās ganīt produktīvos mājdzīvniekus tikai pašvaldības ierādītās 
ganībās un uzturēt ganības kārtībā;\ 
nepieciešamības gadījumā satīrīt produktīvo mājdzīvnieku piesārņotās vietas; 
vircas savākšanai ierīkot speciālu krātuvi. Īslaicīgi kūtsmēslus ārpus novietnes var glabāt kaudzēs, ja kūtsmēslu kaudzes pamatne 
izveidota tā, lai novērstu noteci vai izgarošanu, nepieļaujot gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu; 
atbildēt par produktīvo mājdzīvnieku rīcību un tās radītajām sekām, neatkarīgi no produktīvo mājdzīvnieku atrašanās vietas. 
Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi: 
turēt tikai vakcinētu suņussamaksāt 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.  
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 šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.  
Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
šādas amatpersonas: Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu - pagasta apvienību - un to struktūrvienību - pagastu 
pārvalžu - vadītāji; Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - pagastu apvienību -, vai to struktūrvienību - pagasta pārvalžu - atbildīgie 
darbinieki (amatpersonas) par komunālo saimniecību;  
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona 
(pilsētas) tiesāPar šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem piemērojams sods:  
fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz piecdesmit septiņām naudas soda vienībām; 
juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz viens simts četrdesmit divām naudas soda vienībām.  
Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rēzeknes novada pašvaldības budžetā. Administratīvais sods 
vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus. 
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Cik bīstami ir suņu 
izkārnījumi? 

 
Suņu īpašniekiem nevajadzētu 
vieglprātīgi izturēties pret savu 
pienākumu. Pamestie izkārnījumi ir 
gan neglīti, gan arī bīstami 
veselībai. PVD norāda uz vides 
piesārņojuma risku, kas rodas, suņa 
fekālijām nokļūstot augsnē, ka ar 
tajās esošajiem helmintiem 

(tārpiem, piemēram, cērmēm, 
lenteņiem, spalīšiem, to oliņām) var 
invadēties (aplipt) citi dzīvnieki un 
arī cilvēki. Neattārpotā sunī mītošais 
apaļtārps spēj saražot desmitiem 
tūkstošu oliņu dienā, kas ar suņa 
izkārnījumiem nonāk apkārējā vidē. 
Ja izkārnījumi netiek savākti, oliņas 
paliek ārējā vidē un pastāv 
turpmākās invadēšanās risks. 
 Helminti ar tā saukto zoonotisko 
potenciālu spēj pāriet no 

dzīvniekiem uz cilvēkiem. Suņa 
cērme ir viena no tiem, un cilvēks 
pie tās var tikt, norijot parazīta 
mikroskopiskās oliņas. Vislielāko 
kaitējumu veselībai nodara cērmju 
kāpuri, no zarnu trakta migrējot 
organismā. Ja tie nonāk acīs, rodas 
neatgriezenisks kaitējums redzei. 
Eksperti piebilst: ne tikai suņa, bet 
arī kaķa cērme var radīt nopietnas 
veselības problēmas cilvēkam. 

Par mājputnu turēšanu 
 
 Valdība otrdien, 23. februārī, 
apstiprināja Zemkopības ministrijas 
(ZM) izstrādātos grozījumus Ministru 
kabineta (MK) noteikumos, kas paredz 
ieviest papildu bioloģiskās drošības 
prasības mājputnu turēšanā, kā arī 
noteikt aizliegumu mājputnu turēšanai 
ārā. 
 Grozījumi MK noteikumos par 
biodrošības pasākumu kopumu 
dzīvnieku turēšanas vietām paredz 
papildu biodrošības pasākumus 
novietnēs, kurās tur mājputnus. 
 

 Līdz ar Grozījumiem aizliegta 
mājputnu turēšana ārā, ārā esošu 
ūdenskrātuvju izmantošana 
mājputniem, ūdens piegāde 
mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, 
pie kurām var piekļūt savvaļas putni, kā 
arī mājputnu izlaišana medījamo putnu 
krājumu atjaunošanai. 
 
 Turpmāk mājputni jātur 
slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar 
savvaļas putniem un dzīvniekiem. Kā 
skaidrots MK noteikumu grozījumos, par 
slēgtu telpu uzskatāma kūts vai 
vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir 
pamati vai to nav un kura no augšas un 

sāniem ir pietiekami labi pasargāta no 
savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā 
arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu 
turēšanas, dzirdināšanas un barošanas 
vietai. Telpa var būt norobežota ar 
smalku sietu un noklāta ar drošu 
ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt 
slēgta nojume. 
 
 Tāpat ar grozījumiem ir 
aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar 
mājputniem un inkubējamām olām, 
dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos 
pasākumos, kuros iesaistīti mājputni. 
 
 

Projektu konkurss par 
finansējuma piešķiršanu inventāra 
un aprīkojuma iegādei jaunatnes 
projektiem 
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde 
izsludina konkursu par finansējuma 
piešķiršanu inventāra un aprīkojuma 
iegādei jaunatnes projektiem, kas tiks 
īstenoti laika posmā no 2021. gada 1. 
jūnija līdz 1. oktobrim. 
 Konkursa mērķis ir atbalstīt 
aktivitātes jaunatnes sekmīgākai 

integrācijai politiskajos, ekonomiskajos, 
sociālajos un kultūras procesos 
Rēzeknes novadā. 
 Konkursā tiek aicinātas 
piedalīties Rēzeknes novada pagastos 
darbojošās jauniešu nevalstiskās 
organizācijas, jauniešu centri, jauniešu 
klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu 
neformālās interešu grupas. 
Pieprasītā summa projekta īstenošanai 
nedrīkst būt mazāka par 400,00 EUR 
un lielāka par 700,00 EUR. 

Projekta pieteikumu iesniegt iespējams 
tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu 
aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv 
(parakstītus un ieskanētus). Projekta 
iesniegšanas datums – 9. aprīlis 
(ieskaitot), plkst.16:30. 
Sīkāka informācija Konkursa nolikumā. 
 
Aivars Mežatučs,  
Rēzeknes novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciālists 

Ko īsti 8. martā vēlas sievietes! 
 Joprojām pulcēties mēs nevaram, 
tomēr katra sieviete, kas apmeklēja 
bibliotēku 8. martā varēja izvēlēties sev  
pašgatavotu ziediņu. 
 
Bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem ievērojot 
ierobežojumus; 
Bibliotēkā var izņemt lasīšanai uz mājām grāmatas 
un preses izdevumus; 
Bibliotēkas datori paredzēti konkrēta darba izpildei 
15 min; 
Datorus drīkstēs izmantot, lai:  
▪ veiktu dažādus maksājumus,  
▪ pārlūkotu e-pastu,  
▪ sazinātos ar valsts un pašvaldības iestādēm,  
▪ izdrukātu nepieciešamo informāciju.  
Grāmatas un preses izdevumi pēc nodošanas tiek 
ievietoti karantīnā uz 72 stundām. 
 
Bibliotēku apmeklētājus aicinām izvērtēt savu 
veselības stāvokli un neapmeklēt bibliotēku, ja ir 
elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai 
stingras izolācijas nosacījumus. Ierodoties bibliotēkā, aicinājums lietot roku dezinfekcijas līdzekļus, ievērot 
divu metru distanci.  

Vērēmu bibliotēkas vadītāja Regīna Volkova. 



Verēmu pamatskolas pirmsskolas aktivitātes 
 
 Kamēr 
skolas bērni jau 
ilgstoši mācās 
attālināti, 
pirmsskolas bērni 
ar lielākiem un 
mazākiem 
pārtraukumiem 
turpina darboties, 
mācīties, sportot 
klātienē.  
Vislabāk veselību 
nostiprina kustību 
aktivitātes svaigā 
gaisā. Tādēļ 
pirmsskolas 
audzēkņi 
maksimāli 
izmantoja ziemas 
sniegoto dāsnumu 
brienot, rāpjoties 
un veļoties pa 
sniega kupenām, 
ceļot sniegavīrus un pikojoties, kā arī rūpējoties par taciņu tīrību no piesnigušā sniega.  
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 Kad dabas skarbums iedzen atpakaļ telpās, tad aktīva rosīšanās turpinās sporta zālē, kur 
tiek vingrots, attīstīts lokanums un spēks. 

 Neizpaliek arī ikdienas nodarbības, kuras notiek 
pēc kompetenču izglītības programmas.  Bērniem patīk 
darboties praktiski, uzmanību piesaista daudzveidīgie un 
neparastie darbiņi. 
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 Grupas ,,Bitītes” bērnu radošā darbība 
 
  Grupā ,,Bitītes” , atbilstoši skolas nestajam 
MammaDaba 
vēstniecības 
statusam, bērni savā 
radošajā darbībā 
izmanto arī mājās 
sastopamos 
otrreizējās 
lietošanas 
materiālus. Tā no 
pudeļu korķīšiem 
tapa ortopēdiskie 
paklājiņi, ko bērni 
paši nu jau izmanto 
gan brīvajos brīžos, 
gan arī nodarbībās.  

 
 Arī sagatavošanas grupas 
“Sprīdīši” bērniem šajā ziemā darba 
pietiek. Bērni ar neatlaidību apgūst 

zinības, kuras tik drīz būs 
nepieciešamas uzsākot skolas 
gaitas. Neizpaliek arī dažādi praktiski 
darbiņi. 

Paklājiņa tapšanas process  Prieks pēc padarītā darba!  

Sprīdīšiem ir darba pilnas 
rokas- aukstajos ziemas salos 

baroja 
putniņus, 
pavasarī  
uz 
palodzes 
iestādītie 
sīpoli 
jālaista 
un 
jānovēro 
to 
augšana.  

Kopā ar vecākiem 
bērni izveidoja 
izstādi “Ceļojam pa 
zemi, ūdeni un 
gaisu…” 
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 Grupas “Zīļuki” bērni martā pievērsušies transporta tēmai. Šajā vecumposmā bērni vairāk darbojas praktiski, 
nostiprinot roku veiklību. Tika rīkota auto izstāde, tika veikti riepu nospiedumu vērojumi, salīdzināti mašīnu lielumi, svars 
un ātrums. Pagatavotos darbiņus izmanto grupas noformēšanā.  

Paši mazākie pirmsskolas 
grupas “Rūķīši” bērni vingrina 
pirkstiņus un gaida pavasari, kad varēs 
nogaršot pašu audzētos sīpollokus, kuri 
pamazām rāda savus asniņus saulītei. No 
papīra gatavotie zaķi ar nepacietību gaida 

Lieldienas.  

 
Verēmu pamatskolas pirmsskolas aktivitātes 

apkopoja direktora vietniece pirmsskolas mācību 
jautājumos Inga Ivanova 

IZGLĪTĪBA  SKOLA 

     Ar siltiem saulesstariem, jauku putnu 
čivināšanu un jautrām bērnu čalām ir iestājies pavasaris. 
Pavasarī ne tikai daba mostas, šķiet, arī cilvēki kļuvuši 
aktīvāki. Arī mēs, sākumskolas skolēni, esam sarosījušies, lai 
gan joprojām mācāmies attālināti. Šogad  apguvām Zoom 
platformu un tiekamies katru dienu tiešsaistē. Taču ļoti 
skumstam pēc skolas, pēc mācībām klātienē, pēc saviem 
draugiem... 
    Bet pašreiz mūsu draugi ir mīļie mājdzīvnieki. 
9.marta bērnu avīzē ''Kurkulēns'' tika publicēti bērnu 
radošie darbiņi: A.Ivones dzejolis par trusīti un 
aplikācija no avīzes, J.Zariņa un M.Keiseļas kaķīša 
krāsainā aplikācija, A.Bogdanovas stāsts un aplikācija 
par labāko draugu Timu, A.Krasjukova dzējolis par 
Minci un aplikācija no kažoka spalvām, G.Rudzīša 
krustvārdu mīkla. 

Mana kaķenīte Mince 
Pelēcīgā krāsa ķince. 
Mīl tā ļoti patrakot, 
Mīl tā saldi pačučēt. 
Mīlu savu kaķenīti,  
Baroju un aizsargāju, 
Lai gan viņa reizēm kož. 

Aivis Krasjukovs,  
2.klase 
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VĒRĒMU ZIŅAS  

BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 
Atbildīgā par izdevumu - Regīna Volkova Vērēmu pagasta 
bibliotēkas vadītāja,  
regina.volkova@rezeknesnovads.lv 
Tel. 64605905, Mob.: 26566951 

Izdevums iznāk sešas reizes gadā. Tirāža: 300 
eksemplāri. 
Elektroniski izdevumu var lasīt Rēzeknes 
novada pašvaldības un Vērēmu pagasta 
pārvaldes mājas lapās. 

 
 
facebook.com/veremibiblioteka  
 
 

 
IZDEVĒJS: 
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 
E-pasts: info@veremi.lv 
Tālr.: +371 64605900 
Web:   www.veremi.lv   
 
REKVIZĪTI: 
Banka: A/S Swedbank 
Konta Nr.: LV14HABA0551046048478 
 

Adamova, Sondori, Škeņeva, Svikļi, Tūmuži, Skrajciemi, Biksinīki, Burzova, Djogi , Gabinova, Gajova, 
Greivuļi, Gribuļi , Iugulova, Jaunborisova, Jermolas, Jurki, Juškāni, Kleperova, Kolna Ančupāni, 
KrampovaLejas, Ančupāni, Skrajciemi, Loborži, Meļņova, Mežagaiļi, Obricki, Olūtnīki, Petrovka, 
Plikpūrmaļi, Pustinki, Pūrmaļi, Ratinīki, Rubļevski, Rūdzes, Silinīki, Skudras, Stučeva, Škierbinīki, 
Taudejāņi, Vecborisova, Veremes, Zeltiņi  

Turpinājums no 7. lappuses 
 
 
  

 

Trusenīte Princesīte. 
 
Manu mazo trusenīti 
Sauc par mīļu Princesīti. 
Viņa vienmēr kaut ko grauž; 
Tapetes vai mantas tās. 
Dienā grauž un naktī grauž 
Kamēr visi saldi snauž. 
Lai gan tas ir zaķītis, 
Kas bieži kaujas ar kaķīti, 
Tomēr viņu ļoti mīlu, 
Krātiņu tai vienmēr tīru. 

Agija Ivone (2.klase) 

 
 Man ir kaķītis. Viņu sauc 
Tims. Tims ir skaists un pūkains. 
Viņš ir balts ar brūniem 
plankumiem vai brūns ar baltiem 
plankumiem. Viņam ļoti garšo 
zivis. Mīl pa logu skatīties uz 
putniņiem. Kaut gan Timam ir 12 
gadi, viņam ļoti patīk spēlēties. 
Sevišķi patīk gulēt pie krāsns – 
saritinās kamoliņā un noslēpj 
deguntiņu. 
 Es Timu ļoti mīlu! Viņš ir 
mans labākais draugs! 

Alise Bogdanova, 2.klase. 

 

Mana kaķenīte Mince 
Pelēcīgā krāsa ķince. 
Mīl tā ļoti patrakot, 
Mīl tā saldi pačučēt. 
Mīlu savu kaķenīti,  
Baroju un aizsargāju, 
Lai gan viņa reizēm kož. 

Aivis Krasjukovs,  
2.klase 

 
Jānis Zariņš 2. kl. 

Vērēmu pamatskolas skolotāja Ināra Ratniece. 

http://www.veremi.lv
http://www.veremi.lv

