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

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.

Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam
„Kūzuls””
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales regionala lauksaimniecības parvalde
2019.gada 30.augusta apstiprinaja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas
terpu iegade Veremu pagasta deju kolektīvam „Kuzuls””, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansetas Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam 19.2. apaks pasakuma „Darbības īstenosana saskana ar sabiedrības
virzītas vietejas attīstības strategiju” 19.2.2. aktivitates „Vietas potenciala attīstības
iniciatīvas” ietvaros. Projekta ideja balstas uz Strategija noteiktam iedzīvotaju
vajadzībam un projekta idejam.
Projekta merkis ir iegadaties tautas terpus: 8 sieviesu jakas, vīriesu garos
svarkus/ metelus, vīriesu kreklus, sieviesu plecu lakatus , lai uzlabotu kolektīva vizualo
telu un veicinatu ta koncertdarbību pagasta, novada un valsts meroga pasakumos.
Projekta kopejas izmaksas ir 4520,56 EUR, t.sk. ELFLA finansejums 90% jeb
4068,50 EUR, pasvaldības līdzfinansejums 10% jeb 452,06 EUR. Projekta
līdzfinansejums 10% apmera no projekta summas tiks nodrosinats no Rezeknes novada
pasvaldības Nautrenu pagastu apvienības strukturvienība “Veremu pagasta parvalde”
budzeta līdzekliem. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada augustam.
Turpinājums 2. lappusē.
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Turpinājums no 1. lappuses.
Veicot cenu salīdzinasanu, terpu susanas tiesības ieguva SIA ”Ludzas amatnieku centrs”.
Vairak informacijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekla
vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm
Projekta vadītaja: Laimdota Melne
Autores foto

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju
Ir stajusies speka saistosie noteikumi Nr.19 “Par decentralizeto kanalizacijas pakalpojumu sniegsanas un uzskaites kartību Rezeknes novada pasvaldība”. Noteikumi attiecas uz:
nekustama īpasuma īpasnieka īpasuma vai nekustama īpasuma valdītaja valdījuma esosajam notekudenu kanalizacijas sistemam, kuras nav pievienotas centralizetajai
kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizetas kanalizacijas sistemas);
decentralizetajam kanalizacijas sistemam, kuras atrodas ciemu teritorijas, kuru robezas noteiktas teritorijas planojuma (Veremu pagasta tie ir Sondori, Skeneva, Adamova,
Iugulova un Djogi).
Saskana ar Rezeknes novada pasvaldības 2018.gada
18.oktobra saistoso noteikumu Nr.19 37.punktu
Pasvaldības administratīvaja teritorija esosa nekustama īpasuma īpasnieks vai valdītajs līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz Iestadei
(var griezties Vērēmu pagasta pārvaldē pie L.Melnes,
t.64605901, A.Kudures, t.64628833) pirmreizējo decentralizetas kanalizacijas sistemas registracijas apliecinajumu saskana
ar noteikumiem pievienoto paraugu (4.Pielikums).

4.3. nodrosina, ka notekudenu attīrīsanas iekartai:
4.3.1. ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinosie dokumenti;
4.3.2. ekspluatacija notiek atbilstosi razotaja tehniskajai dokumentacijai, iekarta esosas dunas ir aktīvas un nav tadu apstaklu,
kas pasliktinatu notekudenu attīrīsanas kvalitati un izplustoso
notekudenu sastavu;
4.3.3. reizi gada (ja razotaja, buvnieka vai atbilstosa komersanta
izsniegtaja tehniskaja dokumentacija nav noteikts citadi) tiek
veikta tehniska apkope un apkopi veic atbilstoss komersants, kas
specializejies sadu darbu izpilde. Ja iekartas ekspluatacijas laika
konstatets avarijas stavoklis, pec avarijas seku noversanas tiek
veikta iekartas arpuskartas apkope;
4.4. nodrosina, ka notekudeni no septika vide tiek novadīti tikai
caur speciali ierīkotu infiltracijas sistemu – filtracijas laukiem,
apakszemes filtrejosam drenam, smilts-grants filtriem, filtracijas
gravjiem un akam, niedru laukiem;
4.5. nodrosina, ka notekudenu kraj tvertne ir hermetiska un tiek
iztuksota tik regulari, lai nepielautu notekudenu noplusanu, iztecesanu vai iesuksanos grunts slanos, ka arī nepatīkamo smaku
izplatīsanos vide.

Ministru kabineta 2017.gada 27.junija noteikumu
Nr.384 “Noteikumi par decentralizeto kanalizacijas sistemu apsaimniekosanu un registresanu” 18.punkta noteikts, ka decentralizetas kanalizacijas sistemas īpasnieks līdz 2021. gada 31.
(4.Pielikums, skatīt :
decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēhttp://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm
mas atbilstību noteikumu prasībām.
http://veremi.lv/Lapas/INF_IEDZ.htm
Noteikumu 4.punktā noteiktās prasības ir sekojošas:
4. Decentralizetas kanalizacijas sistemas īpasnieks vai valdītajs
(turpmak – decentralizetas kanalizacijas sistemas īpasnieks):
4.1. atbild par decentralizetas kanalizacijas sistemas ekspluataciIekšējā raksta virsraksts
ju atbilstosi vides aizsardzības un so noteikumu prasībam;
Administrācija
4.2. par saviem līdzekliem nodrosina attiecīgas sistemas apkopi
un remontu;

Iedzīvotāju zināšanai!
Sakara ar Veremu pasta nodalas slegsanu
no 2019. gada 22. novembra pasta pakalpojumus
var sanemt pie pastnieces katru darba dienu no
8:00- 9:00. Pirmssvetku dienas pasta pakalpojumus
pastniece sniegs pirmdien 23. decembrī.
Ja rodas jautajumi var griezties biblioteka. Tapat
biblioteka var veikt visa veida maksajumus, skaitītaju radījumu nodosanu, ja ir bankas karte, vai personas apliecība jeb elektroniska identifikācijas
karte (eID) .
R.Volkova
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Sapņu ķērāju darbnīca
Sagaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu bibliotēkā
sadarbībā ar Jauniešu centru darbojās radošā darbnīca, kurā bērni
izgatavoja slikto sapņu ķērāju Latvijas karoga krāsās.

Adventes vainagu izgatavošana bibliotēkā un
Jauniesu centra no pieejamiem materialiem, kurus var atrast
katrs savas majas, meza, darza, nu un atliek tikai pielikt
fantaziju. Berniem ir loti labi attīstīta fantazija, gaumes izjuta,
dazreiz no jaunatnes var pamacīties. Malacīsi visi kas
piedalas un atbalsta.

R.Volkova

D. Utāne

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

Lepojamies ar mūsu bērniem
Veremu pamatskola veiksmīgi turpina startet dazadas macību un arpus macību disciplīnas. Lepojamies un priecajamies par
skolenu sasniegumiem:
Dairis Mivreniks – 1. vieta Rezeknes un Vilanu novadu apvienības biologijas olimpiade;
Nadezda Kuznecova - 1. vieta Rezeknes un Vilanu novadu apvienības krievu valodas (ka svesvalodas) olimpiade;
Madara Jakovleva - Atzinība Rezeknes un Vilanu novadu apvienības krievu valodas (ka svesvalodas) olimpiade;
5. – 6. klasu volejbola komanda (Zanda Kalvane, Elizabete Baikova, Egija Celapītere, Nikola Jurca, Marta Paula Sejane, Marija
Kozirkova, Anastasija Porazenko) - 2. vieta Rezeknes un Vilanu novadu apvienības sporta speles;
Juris Vankovs – 3. vieta lego un sumo Ludzas novada robotikas kausa;
Juris Vankovs un Mihails Beitans - 2. vieta ,,2x2 spaks” Ludzas novada robotikas kausa;
Aurelija Poisa, Agnese Kravale, Loreta Daniela Strucinska, Mareks Gusans, Jekabs Gipslis – 4. vieta komandu vertejuma
Rezeknes novada konkursa ,,Mana Latvija”;
Daniels Pekss un Daniels Zeltins - pateicība par līdzdalību Rezeknes sporta skolu saha turnīra.
Paldies vecakiem par atbalstu savu bernu izglītosana, paldies skolotajiem!
Veremu pamatskolas direktore Iveta Gaile
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Skolas somas aktivitātes
Veremu pamatskolas septītas un devītas klases skoleni izmantoja „Latvijas skolas somas” piedavato iespeju un
29.novembrī apmekleja Druvienas Latviskas dzīveszinas centru. Viniem bija dota lieliska iespeja iepazīties ar
Druvienas sakumskolas vesturi un apskatīt rupīgi saglabatus vesturiskus eksponatus, ka arī praktiski tos
izmeginat. Musu skolas jauniesi parbaudīja sava prata spejas “Zinatkares istaba”, kuru veido izzinosu ierīcu un
attīstosu spelu kopums.
Skoleni demonstreja komandas darbu musdienas loti popularaja spele – “izlausanas istaba”. “Tradīciju cietoksnī” tika piedavata
iespeja parbaudīt savas zinasanas un uzzinat vel nezinamo par latvisko dzīveszinu. Meklejot norades, atrisinot uzdevumus,
pamanot sakarības un logiski tas izmantojot, skoleniem vajadzeja atrast atslegu, lai izklutu no “cietoksna”.
Ta pat jauniesiem bija iespeja iejusties 70. gadu skolenu loma: viniem tika novadīta macību stunda sī vestures perioda stila. Saja
macību stunda skoleni daudz uzzinaja par mebelem un apgerbu, dienasgramatu un atzīmem, uzvedību un disciplīnu, par
oktobrenu un pionieru dzīvi, svetkiem un darbu arpusskolas, ka arī piedalījas dazadas to gadu skolenu aktivitates. Visu pieda vato
musu skolas jauniesi pildīja ar lielu entuziasmu un interesi.
Veremu 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 sanemtu bronzas vai sudraba Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, katrs jaunietis – “Award” dalībnieks -,
ieverojot starptautiskas prasības, bija sasniedzis cetrus, pasa izvirzītos merkus, pa vienam katra no programmas “Award” jomam –
brīvpratīgais darbs, fiziska sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu celojums. Zelta apbalvojuma iegusanai papildu cetru pamatjomu
merkiem bija jaiesaistas kada projekta īstenosana.
“Award Latvia” nacionala patronese Vaira Vīke-Freiberga pasakuma dalībniekus uzrunaja ar video starpniecību: “Sirsnīgi
sveicieni un apsveikumi visiem tiem jauniesiem, kas ir centusies, stradajusi, pulejusies un savus merkus sasniegusi! Tapat ve los
pateikties visiem vecakiem un gimenem, kas savus jauniesus atbalstījusi vinu centienos, kas ir palīdzejusi viniem izprast un izveidot
savus nakotnes sapnus. Un visvairak par visu – paldies vadītajiem un jomu specialistiem, tiem, kas ar savam īpasajam zinasanam
katram jaunietim tiesi vinam un vina merkus ir palīdzejusi sasniegt!”
Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica Valsts izglītības satura centra
Neformalas izglītības departamenta direktore, Award Latvia nacionala direktore Agra Berzina un Lielbritanijas vestnieka vietniece
Ruth Rajavejjabhisal. Teju zilus brīnumus uz skatuve demonstreja Aldis Kalnins, bet muzikalu parsteigumu sarupeja grupa
“Trainsleiteris”.
“Award Latvia” nacionala direktore Agra Berzina: “Tikai katrs merka sasniedzejs zina, cik tas bija gruti vai vienkarsi, vai to
vareja paveikt atriem soliem vai vajadzeja lenam un pakapeniski virzīties. To, ka jums veicas ar savu merku sasniegsanu, vislabak zina
arī jusu vadītaji, skolotaji un konsultanti, kuri palīdzeja jums atrast, izvirzīt savus merkus un palīdzeja, paradot virzienu, ka to izdarīt,
un noteikti jus stingri, stingri uzmundrinaja. [..]Es loti ceru, ka jus visi 103 “Award” jauniesi, sodien sanemot savas nozīmītes un
sertifikatus, jutīsieties gandarīti. Jusu sasniegums ir viens solis jusu nakamības cela, jusu darba cela, jusu dzīves cela un noteikti sie
soli nevares 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 jaunajas prasmes jauniesi sev izvirzīja gan programmesanas valodas apguvi, gan kinologa prasmju apguvi, gan sava datora izveidi.
Fiziskaja joma tika izvirzīti merki riksosanas iemanu apgusana un dazadi izaicinajumi fiziska speka uzlabosanai. Triju menesu garuma
jauniesi veica arī brīvpratīgo darbu - Veremu pamatskolas facebook majas lapas apkalposanu, tika regulari uzkopts daudzdzīvoklu
majas pagalms, sniegta palīdzība zirgu kopsana. Visbeidzot vasara jauniesi veica pasu izplanotu divu dienu piedzīvojumu ekspedīciju
gar Lubanas ezeru.
Paldies vecakiem un jomu treneriem par atbalstu! Paldies Rezeknes novada pasvaldībai par sniegto finansialo 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.
Ziemassvetku gaidīsanas laika brīnumi pa pasauli iet un apciemo tos,
kas savas sirdis ir atverusi, lai sagaidītu prieku un mīlestību. Saja svetku laika
mes katrs varam davat viens otram laba velejumus, smaidu un labestību.
Veremu pamatskolas skoleni 18.decembrī devas uz Struzanu veco lauzu
pansionatu, lai ar savu sagatavoto koncertu iepriecinatu pansionata iedzīvotajus.
Ar lielu sirsnību, patiesu prieku un smaidu ikviens skolens radīja brīnumu, kas
sasildīja visus pansionata iedzīvotajus. Ziemassvetki ir davinasanas laiks, ar
dziesmu “Lai tevi sarga un palīdz Dievs”skoleni novel ikvienam sanemt
Ziemassvetku brīnumu, lai tas sasilda un apmīlo brīzos, kad tas visvairak
vajadzīgs. Lai katram ir brīnums, kam ticet, lai baltas domas un balti sapni majo
ikviena saja
klusaja
Ziemassvetku
gaidīsanas
laika!
Egija Melko.
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Skolas somas aktivitātes. Druvienas sākumskolas apmeklējums.

Ilonas Dovidenkovas foto.

TAUTAS NAMA AKTIVITĀTES
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
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Folkloras kopa Andrej dienā Dricānos.

S. Strupoviča

Keguma notika VPDK “Kadikis” 30.jubilejas
koncerts “Kadikīsa ieloka”. Koncertu kuplinaja viesi –
VPDK “Memele”, VPDK “Kūzuls”, DA “Perkons” un
TDA “Jandals”.

S Strupovica
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Informatīvais izdevums. Tiraza: 300
eksemplari
Adrese: Sondori, Veremu pagasts,
Rezeknes novads
Talrunis: 64605905
Izdevumu var izlasīt:
www.rezeknesnovads.lv, sadala eavīzes
Www.veremi.lv
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