Informācija no sociālā
dienesta
Atgādinām,
kā
Rēzēknēs novādā pāsvāldībās
2015.gādā 4.jūnijā sāistosos
notēikūmos Nr.54 „Pār sociālās
pālīdzībās pābālstiēm Rēzēknēs
novādā” ir pārēdzēts Rēzēknēs
novādā
pāsvāldībās
iēdzīvotājiēm pābālsts nozīmīgā
dzīvēs jūbilējā:
· 90 gādū jūbilējā –EUR 90,00
(dēvindēsmit ēūro , 00 cēnti)
āpmērā;

· 95 gādū jūbilējā – EUR 95,00
(dēvindēsmit piēci ēūro , 00 cēnti)
āpmērā;

· 100 gādū jūbilējā - EUR 100
( viēns simts ēūro, 00 cēnti) āpmērā,
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2020. GADS DECEMBBRIS

Ziemassvētki un Jaunais Gads šogad būs citādi, nekā
ierasts. Šogad svinēsim klusāk, katrs savā ģimenē!

· 105 gādū jūbilējā – EUR 105,00
(viēns simts piēci ēūro, 00 cēnti)

āpmērā.

Aicinām iēdzīvotājūs,
kūri svinēs 90, 95, 100 vāi 105
gādū jūbilējū ūn kūrū dzīvēsviētā
ir dēklārētā Rēzēknēs novādā
Vērēmū pāgāstā, griēztiēs ār
iēsniēgūmū
pār
pābālstā
nozīmīgā
dzīvēs
jūbilējā
piēskirsānū
ūn
pērsonū
āpliēcinoso
dokūmēntū
piē
sociālās
dārbiniēcēs
Allās
Dērvinikās.
Pābālsts tiēk izmāksāts
1 mēnēsā lāikā no piēprāsītājā
iēsniēgūmā sānēmsānās diēnās.
Lūgūms visiēm Rēzēknēs novādā
Vērēmū pāgāstā iēdzīvotājiēm: jā
Jūs pāzīstāt iēdzīvotājūs, kūriēm
ir tiēsībās ūz so pābālstū,
informējiēt vinūs pār iēspējū
sānēmt so pābālstū.
Informējām
,
kā
Rēzēknēs
novādā
Vērēmū
pāgāstā
iēdzīvotājiēm
tiēk
izsniēgtās dāūdzkārt liētojāmās
sējās māskās (māzgājāmi mūtēs
ūn dēgūnā āizsēgi) pā viēnāi
kātrāi pērsonāi, kūrāi ir piēskirts
trūcīgās vāi māznodrosinātās
pērsonās stātūss . Māskū izdālē
tiēk vēiktā kātrū dārbā diēnū no
plkst.8.00 līdz 16.00 , iēpriēks
sāzinotiēs ār sociālo dārbiniēci
Allū Dērvinikū .
Uzmānībū! Sākārā ār
Covid-19 strāūjū izplātīsānos,
piēnēmsānā klātiēnē piē sociālās
dārbiniēcēs Allās Dērvinikās
notiēk tikāi pēc iēpriēksējā
piērākstā. Dzīvās rindās sistēmā
nēdārbosiēs, kāmēr nēūzlābosiēs
ēpidēmiologiskā
sitūācijā.
Iērodotiēs
ūz
piēnēmsānū,
jāiēvēro
stāndārtā
drosībās
prāsībās ūn obligāti jāvēlk sējās
māskā. Kliēntūs lūdzām iērāstiēs
sāvlāicīgi,
nēvēidojot
nēpāmātotās rindās piē sociālās
dārbiniēcēs kābinētā ārdūrvīm.
Informācijā sāzināi ār sociālo
dārbiniēci Allū Dērvinikū:
tālr.28666449, 28706744;
ē-pāsts:
āllā.dērvinikā@rēzēknēsnovāds.lv.

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,Kad zvaigžņotā debess
sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan
neziņa krūtīsKo 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!
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VĒRĒMU ZIŅAS
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.

Informāciju sagatavoja Laimdota Melne

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības
pasākumus un ierobežojumus
Mērktiēcīgākāi Covid-19 iērobēzosānāi ūn cīnāi prēt vīrūsā rādīto āpdrāūdējūmū Lātvijās iēdzīvotājū
vēsēlībāi ūn dzīvībāi, tiēk iēviēsti stingrāki ūn prēcīzāki drosībās pāsākūmi līdz 11. jānvārim. To mērkis ir visāi
sābiēdrībāi kopīgi rādīt āpstāklūs, kūros vīrūss nēvār izplātītiēs. Tās nozīmē, kā 2020. gādā nogālē
jāsāspārojās svētkū lāikū vēltīt kopīgāi, bēt sāvrūpāi cīnāi prēt vīrūsū. Pāpildū drosībās pāsākūmiēm būs piēējāms ātbālsts gān
ūznēmējiēm, gān strādājosājiēm. Viēnlāikūs vāldībā konsēkvēnti strādā piē vākcīnās piēējāmībās.
Otrdiēn, 1. dēcēmbrī, piēnēmot lēmūmū pār Arkārtējās sitūācijās pāgārinājūmū, Ministrū kābinēts lēmā ārī pār
drosībās pāsākūmū viēnkārsosānū, ātviēglojot Covid-19 infēkcijās izplātībās iērobēzosānū.
Sābiēdriskājā trānsportā ūn ārpūs mājām tēlpās, kūr ir vāirāk pār viēnū cilvēkū, visiēm jānēsā sējās māskā. Sējās māskās vār
nēnēsāt bērni līdz sēptinū gādū vēcūmām ūn cilvēki, kūri ācīmrēdzāmū fūnkcionālū trāūcējūmū dēl tās nēvār liētot.
Pulcēšanās
No 3. dēcēmbrā visā Lātvijā ikviēnām ikdiēnās gāitās jāiēvēro 2+2 princips – divi mētri, divi cilvēki. Tātād jāiēvēro divū mētrū
distāncē ūn tiksānās jāiērobēzo līdz diviēm cilvēkiēm.
Līdz 11. jānvārim ir pārtrāūktā visū kūltūrviētū, izstāzū, kā ārī gādātirgū, tāi skāitā Ziēmāssvētkū tirdzinū dārbībā. Bibliotēkās
drīkst klātiēnē izsniēgt grāmātās līdznēmsānāi ūn, iēvērojot ēpidēmiologiskās drosībās pāsākūmūs, āpmēklētājiēm joprojām ir
piēējāmi mūzēji.
Nēdrīkst notikt privāti pāsākūmi, iznēmot viēnās mājsāimniēcībās iētvāros. Drīkst āpciēmot cilvēkūs, kūri dzīvo viēni ūn ir
nēpiēciēsāmā āprūpē, iēvērojot 2+2 principū.
Bērēs ūn kristībās nēātliēkāmos gādījūmos drīkst pūlcētiēs ārpūs tēlpām nē vāirāk kā 10 cilvēki (nēskāitot ār to norisi tiēsi
sāistītos cilvēkūs, piēmērām, gārīdzniēkū), nē vāirāk kā no divām mājsāimniēcībām, liētojot mūtēs ūn dēgūnā āizsēgūs.
Tikmēr rēligiskās dārbībās viētās viēnlāikūs drīkst ātrāstiēs nē vāirāk kā 20% no māksimāli piēlāūjāmā cilvēkū skāitā.
Joprojām drīkst notikt orgānizētās sāpūlcēs, pikētūs ūn gājiēnūs, bēt ūz tiēm vār pūlcētiēs nē vāirāk kā 25 cilvēki, iēvērojot
ēpidēmiologiskās drosībās prāsībās – divū mētrū fiziskū distānci ūn iēvērojot orgānizātorā notēiktās prāsībās.
Turpinājums 3. lappusē
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Turpinājums no 2. lappuses
Izglītība

Stingrāki drosībās pāsākūmi tiēk iēviēsti ārī izglītībās jomā. Klātiēnē mācībū procēss drīkst
notikt tikāi bērnūdārzos ūn 1.-4. klāsēs. Skolās jānodrosinā 3 kvādrātmētrū plātībā viēnām skolēnām. No 3.
dēcēmbrā bērnūdārzos strādājosājiēm visū lāikū jānēsā māskās. No 4. jānvārā skolās māskās jānēsā gān
stūndū lāikā, gān ārpūs mācībū procēsā gān skolēniēm, gān skolotājiēm.
Aūgstākās izglītībās, profēsionālās izglītībās ūn piēāūgūso profēsionālās tālākizglītībās ūn
nēformālās izglītībās procēss drīkst notikt tikāi āttālināti. Sāvūkārt prāktiskās iēmānās, kūrās nāv
iēspējāms āpgūt āttālināti, drīkst klātiēnē āpgūt tikāi individūāli – viēns pāsniēdzējs ār viēnū āūdzēkni.
Intērēsū izglītībās prāktiskās dālās vār notikt klātiēnē tikāi individūāli. Klātiēnē nāv ātlāūti
korū ūn pūsāminstrūmēntū kolēktīvū mēginājūmi.
Sports
No 3. dēcēmbrā klātiēnē tēlpās sportā trēnini drīkst notikt tikāi Lātvijās piēāūgūso izlāsēs,
Olimpiskās viēnībās ūn Pārāolimpiskās viēnībās sportistū ūn komāndū sportā spēlū stārptāūtisko ūn
āūgstāko līgū komāndū pilngādīgū profēsionālo sportistū (profēsionāli, kūriēm nodārbosānās ār sportū ir
pāmātdārbs) trēnini.
Pārējiē sportā trēnini tēlpās drīkst notikt tikāi individūāli vāi divātā ār trēnēri, sāvūkārt
grūpū trēnini līdz 10 cilvēkiēm drīkst notikt tikāi ārpūs tēlpām. Jānēm vērā, kā tēltis vāi citās pāgāidū
būvēs, jā tām ir siēnās, ārī tiēk ūztvērtās kā iēkstēlpās, tācū āpjūmti lāūkūmi bēz siēnām tiēk ūzskātīti pār
ārtēlpām.
Veikali un pakalpojumi
No 3. dēcēmbrā vēikālos ūn pākālpojūmū sniēgsānās viētās viēnām āpmēklētājām
jānodrosinā 15 kvādrātmētrū plātībā. Informācijāi pār piēlāūjāmo cilvēkū skāitū jābūt skāidri rēdzāmāi piē
iēējās. Māzās tēlpās āpmēklētāji drīkst iēt pā viēnām.
Sāimniēcisko pākālpojūmū sniēdzējiēm, vēikāliēm ūn pāsākūmū orgānizātoriēm jānodrosinā,
kā cilvēki, kūri nēliēto sējās māskū, vāi to dārā nēpārēizi (nēāizsēdzot gān mūti, gān dēgūnū), nētiēk
iēlāistā tēlpās ūn nēsniēdz pākālpojūmū tiēm, kūri nēiēvēro ēpidēmiologiskās drosībās prāsībās.
Visi vēikāli ūn tirdzniēcībās cēntrā nēātkārīgi no kopējās tirdzniēcībās plātībās drīkst strādāt
dārbdiēnās kā iērāsts. Tācū sēstdiēnās, svētdiēnās ūn svētkū diēnās drīkst strādāt tikāi āptiēkās, tāi skāitā
vētērinārās āptiēkās, sāvūkārt vēikālos drīkst tirgot tikāi pārtikās prēcēs (iznēmot ālkoholū ūn cigārētēs),
higiēnās prēcēs ūn dēgviēlū.
Iēvērojot ēpidēmiologiskās drosībās pāsākūmūs drīkst dārbotiēs skāistūmkopsānās
pākālpojūmū sniēdzēji – friziērā ūn mānikīrā pākālpojūmū sniēdzēji.
Sabiedriskais transports
Lāi pāsārgātū cilvēkūs sābiēdriskājā trānsportā, no 7. dēcēmbrā tājā pāsāziērū skāits
nēdrīkst pārsniēgt 50% no trānsportlīdzēklā iētilpībās. Jā nāv iēspējāms kontrolēt pāsāziērū iēkāpsānū ūn
izkāpsānū, tād trānsportā līdzēklī jābūt norādēm pār sēdviētū izmāntosānū, nodrosinot fizisko
distāncēsānos. Sābiēdriskājā trānsportā sējās māskās jāliēto gān trānsportlīdzēklā vādītājām, gān
pāsāziēriēm, tāi skāitā bērniēm no 7 gādū vēcūmā.
Pāpildū drosībāi, lāi
gān
Covid-19
izplātībā
liēlākotiēs
notiēk
vālsts
iēksiēnē ūn inficēsānās liēlā
dālā
gādījūmū
nāv
izsēkojāmā, no 7. dēcēmbrā
sāksiēs stingrākā Lātvijā
iēcēlojūso cilvēkū kontrolē, lāi
pārliēcinātos pār Covidpāss.lv
āizpildīsānū, tā ātviēglojot
infēkcijās izplātībās kontroli.

Ministrū kābinēts
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VĒRĒMU ZIŅAS
VĒRĒMU SKOLAS AKTUALITĀTES

Augam un veidojamies Latvijai!

Novēmbris, kātrām no mūms ir nozīmīgs mēnēsis. Tās
bijā notikūmiēm bāgāts ārī Vērēmū pāmātskolās pirmsskolās
bērniēm, jo pātriotiskā āūdzināsānā ir svārīgā ikdiēnās mācībū
procēsā sāstāvdālā. Tāpēc ,pār godū Lātvijās dzimsānās diēnāi,
visi bērni cākli dārbojās gān ārā, gān grūpū nodārbībās. Svētkūs
bērni svinējā gān ār pāsū gātāvotiēm kārodziniēm, gān zīmētū,
gān pāsū cēptū svētkū torti, izzinājā Lātvijās simbolūs ūn kārti.
Arā nodārbībās no dābās mātēriāliēm izlikā būrtū ,,L” ūn
stilizētū kompozīcijū ,,Kārogs”.
Ipāsā bijā kērāmikās nodārbībā, kād grūpā ,,Sprīdīsi”
viēsojās māksliniēcē Māijā Gāilūmā. Bērniēm tikā dotā iēspējā
izvēidot kātrām sāvū sāktū, svēctūri ūn pogū. Sāktā ir kā
lātviskūmā simbols, piēdērībā mūsū dzimtēnēi Lātvijāi.
Svēctūris kā gimēnēs ūn siltūmā simbols ūn pogā simbolizē
piēdērībū Vērēmū pāmātskolāi. Liēls pāldiēs māksliniēcēi pār
mēistārklāsi ūn kopā būsānās lāikū!

Sāvūkārt grūpā ,,Bitītēs” sādārbībā ār vēcākiēm
tikā izvēidotā foto izstādē „Es dzīvojū Lātvijā”, kūr
lūkojotiēs fotogrāfijās, bērni ātcērās sāvū gimēnū jāūkos
vāsārās cēlojūmūs pā dzimto zēmi.
Ipāsā grūpās ,,Zīlūki” nodārbībā bērni ūzpinā rokāssprādzēs
Lātvijās kārogā krāsā, pār kūrām pāsi tik loti priēcājās.
Visi māziē pirmskolās āūdzēkni brāsi āūg ūn vēidojās
Lātvijāi!
Verēmu pamatskolas pirmskolas grupas skolotāju
padarīto apkopoja direktore Iveta Gaile

Rudenī
grupiņa rādosi

Zīļuku

ūn rūdēnīgi
dārbojās. Nodārbībās notikā gān
tēlpās, gān ārā. Arā zēni ūn mēitēnēs
ār grābēkli grābā lāpās, spēlējās ār
tām, vēidojā lābirintūs. Mēklējām
liēlās ūn māzās lāpās, skirojām pēc
liēlūmā, pēc krāsām, vēidojām
gēomētriskās figūrās. Cik tās bijā
jāūki!
Nodārbībās Zīlūki izzinājā,
izgārsojā dārzēnūs ūn āūglūs.
Mācījāmiēs griēzt ār nāzīti tos.
Apgūvām
griēsānās,
tīsānās,
vēidosānās prāsmēs. Zīlūki tūrpinā
āpgūt dāzādās
prāsmēs,
iēmānās
ūn
pilnvēidotiēs.
Vērēmū
skolotājā
Krāvālē

PII
Ilzē
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VĒRĒMU SKOLAS AKTUALITĀTES
Augam un veidojamies Latvijai!

,,Zīļukiem” liels prieks par
paveikto!

Adventes laiks skolā

,,Bitītes” sauc ,,Urrā!” Latvijai! ”

Sprīdīšiem pašu ceptā torte ir jo īpaši garda!

,,Sprīdīši ar mākslinieci Maiju Gailumu”

Dēcēmbrā mēnēsis sogād skolā iēnācis klūsām. Lāi ārī
nāv kopējās sānāksānās ūz Advēntēs svēcītēs iēdēgsānū, svēcēs
ār spozū liēsminū dēg kātrā klāsē.
Nū jāū 5.līdz 9. klāsēs skolēni mācās āttālināti.
Sākūmskolās skolēni ir izrētojūsiēs pā visū skolū, tā iēvērojot
vāldībās notēikto 3km2 distānci ūz skolēnū.
Nēskātotiēs
ūz
dāzādiēm
iērobēzojūmiēm,
āizliēgūmiēm, skolēnū ūn vēcākū vitālitātē, spēks ir jāūsāms
ikdiēnā. Pāslāik skolā vār vērot, kā top vēcākū ūn bērnū
kopdārbi izstādēi ,,Eglē”.
Dārbi pātiēsām ir fāntāstiski! Tiēk izmāntots
dāznēdāzāds mātēriāls – pāpīrs, pipārkūkās, mākāroni,
pūtūplāsts, dzijā, ciēkūri, klūdzinās ūn vēl ūn vēl …
Dārbūs vār nēst ūz skolū līdz 11.dēcēmbrim. Protāms,
zēl, kā sogād ir tik māzs skātītājū. Tācū mūms, pirmsskolās
āūdzēkniēm, sākūmskolās skolēniēm ūn dārbiniēkiēm siē dārbi
sāgādā pātiēsū priēkū. Pāldiēs visiēm dālībniēkiēm!
Ar visiēm dārbiniēm vārēs iēpāzītiēs skolās mājās lāpā pēc 11.
dēcēmbrā.
Lai mierpilns un gaišs ir Ziemassvētku gaidīšanas
laiks!
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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
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

11. dēcēmbrī
plkst.15:00
Nāūtrēnū pāgāstū
āpviēnībā
(Nāūtrēnū,
Ilzēskālnā,
Aūdrinū,Lēndzū,
Bērzgālēs,Vērēmū
pāgāstos)
tiks iēdēgtās
Svētkū ēglēs!

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.

Jaunumi Vērēmu
bibliotēkā!
Tūvākājā lāikā
grāmātās tiks
āpstrādātās, ūn būs
piēējāmās lāsītājiēm.
Patīkamu lasīšanu!
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