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2021. GADS (DECEMBBRIS)
Cienījamie Vērēmu
pagasta iedzīvotāji!

Decembris
ir
patīkamu
brīnumu
gaidīšanas laiks - kad vai
nu kāds brīnumu sagādā
mums, vai arī par to esam
parūpējušies
vai
piedzīvojuši mēs paši.
Ikvienu cilvēku aicinām
vairot un dalīties ar labām
un
gaišām
domām,
patīkamiem
darbiem,
svētku
prieku!
Ziemassvētki un Jaunais
gads ir tie svētki, kuros
varam aizmirst ikdienas
darbus un pavadīt laiku ar
ģimeni,
un
mīļiem
cilvēkiem. Atskatoties uz
aizvadīto 2021. gadu, varam secināt, ka tas nebija viegls visiem pasaules cilvēkiem, un
tajā skaitā arī mūsu pagasta iedzīvotājiem. Ikviens no mums saskaras ar jauniem
pasaules izaicinājumiem – ārkārtas stāvokli valstī, dažādiem jauniem likumiem un
noteikumiem, pārmaiņām savstarpējā saskarsmes kultūrā. Arī Ziemassvētku svinēšana
un Jaunā gada sagaidīšana šogad būs neierasta - bez koncertiem, un salūtiem un
“eglītēm”.
Vērēmu pagasta pārvalde sirsnīgi sveic iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā 2022.
gadā vēl visiem pagasta iedzīvotājiem saglabāt optimismu, domāt labas domas un
darīt labus darbus! Un, vissvarīgākais - saglabāt veselību, sargāt sevi un apkārtējos!
Lai katrā ģimenē svētki atnāk ar mieru, svētību un laimi!
Vērēmu pagasta pārvaldes p. i. Arvīds Dunskis

ZIŅAS NO SOCIĀLĀ DIENESTA
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais
dienests atgādina, ka no 01.07.2021. pilnībā
izmainījās mājokļa pabalsta piešķiršanas un
apmēra aprēķināšanas kārtība. Ja līdz šim
piešķiršana un mājokļa pabalstu apmērus
noteica
pašvaldības
saistošie
noteikumi
(pabalsta apmērs bija euro 120,00 kalendārajā
gadā), tad no 1. jūlija pabalsta apmērs tiek
noteikts, pamatojoties uz Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 809
„Noteikumi par
mājsaimniecības
materiālās
situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Mājokļa pabalsts — materiāls atbalsts ar
mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.
Kam tas paredzēts? Mājokļa pabalstu var
pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā
īpašumā esošā (tajā skaitā ar hipotekāro
kredītu iegūtā) vai īrētā mājoklī konkrētajā
pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves
vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam
īres līgumam par nekustamā īpašuma
lietošanu.
Kādi izdevumi tiek ņemti vērā?
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai
ir
mājsaimniecības
materiālās
situācijas
izvērtēšana,
sagatavojot
iztikas
līdzekļu
deklarāciju, un izdevumus par mājokli
apliecinošu
rēķinu
un
cita
veida
pierādījumu
uzrādīšana
pašvaldības

sociālajā dienestā.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā
šādus izdevumus:
par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa,

izdevumi
par
obligāti
pārvaldīšanas darbībām);

veicamajām

par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un

karstā
ūdens
nodrošināšanai,
elektroenerģija,
ūdens,
dabasgāze,
kanalizācijas
vai
asenizācijas
nodrošināšana,
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres

maksā vai nepieciešamajos izdevumos par
obligāti
veicamajām
pārvaldīšanas
darbībām;
ar
telekomunikāciju
pakalpojumiem
un
internetu saistītos izdevumus, kā arī
izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu
un verifikāciju.
Lai aprēķinātu mājokļa pabalstu pēc jaunajiem
principiem, klientiem jāvēršas sociālajā
dienestā un jāiesniedz dati no iepriekšējā
vai kārtējā mēneša rēķiniem/kvītīm par
visām paredzētajām ar mājokli saistītajām
izdevumu pozīcijām, kas ir konkrētajai
mājsaimniecībai.
Turpinājums 2. lpp.

Lappuse 2

VĒRĒMU ZIŅAS

ZIŅAS NO SOCIĀLĀ DIENESTA
IZBRAUKUMA VAKCINĀCIJA VĒRĒMU TAUTAS NAMĀ 13. decembris (pirmdiena)

no plkst. 09:00 – 10:30. Pieteikšanās pa tālruni 64628833, 22458894.Uz vakcināciju īpaši aicināti tie iedzīvotāji, kuri
novembra vidū izbraukuma vakcinācijas laikā saņēma pirmo vakcīnas devu.Tāpat būs iespēja saņemt pirmo poti arī tiem,
kuri tikai tagad ir izlēmuši uzsākt vakcinācijas kursu. Paredzēts, ka vakcinēšanās notiks ar vakcīnām “Moderna”, “Janssen”
un “Pfizer”.
Turpinājums no 1. lpp.

30.decembrī?
Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19
2021.gada vasarā un 60 gadu vecumu sasniedz 2021.gada
30.decembrī, tad tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021.gada
1.decembra. Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz ar to
Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret cilvēks par novembri pabalstu nesaņems.
saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā dzīvojošiem un
vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie
novembra līdz 2022. gada marta beigām maksās ikmēneša pabalstu 60 gadi, bet pensiju vai citu pakalpojumu no VSAA,
nesaņem?
20 eiro mēnesī.
Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Iesniegumu pabalsta
jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās 20 eiro mēnesī piešķiršanai VSAA var iesniegt:
elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu
apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
elektroniski
e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums
Esmu vakcinēts pensionārs, kas man jādara, lai saņemtu
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
pabalstu 20 eiro mēnesī?
zīmogu);
Jums nav jādara nekas, ja dzīvojat Latvijā un esat Latvijā piešķirtās
nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu
pensijas saņēmējs, jo šādā gadījumā VSAA izmaksās pabalstu 20
apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba
eiro mēnesī automātiski. Informāciju par to, ka esat pabeidzis
laikā.
pilnu vakcinācijas kursu, VSAA saņems no Nacionālā veselības
dienesta. Pabalstu izmaksās līdzīgi kā pensiju un tā izmaksu uzsāks Iesniegumā jānorāda:
decembrī, kad Jūs saņemsit 20 eiro par novembri un 20 eiro par 
vārds, uzvārds, personas kods,
decembri, tātad kopā 40 eiro.
Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid- 
tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
19? Vai jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam?
Ja vakcinācija veikta nesen, ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam 
Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta
vakcinācijas kursam, kas noteikts konkrētai vakcīnai, atbilstošs
numurs.
vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais jaukto vakcīnu devu skaits. Vai pabalstu 20 eiro mēnesī var saņemt arī cilvēki, kas
Vai arī ar RNS testu ir bijusi apstiprināta inficēšanās (saslimšana) ar izslimojuši ar Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas
Covid-19 un pēc tam ir ievadīta viena vakcīnas deva. Sadarbspējīgs sertifikātu?
vakcinācijas sertifikāts var arī nebūt.
Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri
pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz ar to Covid-19 testa un
Vai pabalstu varēs saņemt, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ pārslimošanas sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai. Tomēr, ja
tikai novembra baigās var doties vakcinēties un līdz ar to cilvēks veselības dēļ ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas
speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību
otrā pote būs decembrī?
atlikt vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada 31.martam, tad šādā
Jā, ja vakcinācijas kurss būs pabeigts, piemēram, 2021.gada gadījumā persona var iesniegt iesniegumu VSAA pabalsta
16.decembrī, tad pabalstu maksās par 2021.gada decembri un par piešķiršanai, tam klāt pievienojot atzinumu.
2022.gada janvāri, februāri un martu. Par novembri 20 eiro
neizmaksās.

Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem
senioriem

Vai pabalsts 20 eiro mēnesī
vakcinējies jau vasarā, bet

pienākas cilvēkam, kurš
60 gadi apritēs tikai

Sagatavoja: sociālā darbiniece N. Platpīre

IZGLĪTĪBA
Oktobris grupā “Sprīdīši”
Verēmu pamatskolas sagatavošanas grupai “Sprīdīši”, oktobris bija izzinošs
mēnesis. Izgaršojām
un
izzinājām
dažādās
rudens
veltes.
Devāmies
mācību izbraukumā
uz Teirumnīku purva
taku, kur vēl bija
iespēja ieraudzīt un
izpētīt
dzērvenes.
Turpat,
blakus
esošajā
mežā,
atradām
vairākas
sēņu sugas, kā arī
pa kādai mellenei
un brūklenei. Bijām
arī radoši, un no
dabas materiāliem
izveidojām skaistas
mandalas,
par
prieku
sev
un
citiem.

Nr. 5(90)

Lappuse 3
IZGLĪTĪBA

Verēmu pamtskola pārbaudījumu
laikā

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva

Šis laiks iezīmējas ar daudziem pārbaudījumiem
arī izglītības jomā. Taču neskatoties uz visu, viss
Verēmu pamatskolas kolektīvs – skolēni, vecāki un
pedagogi - turas braši un godam iznes visus
pārbaudījumus. Kopā mēs esam spēks!
Mēs bijām stipri, mēs esam stipri un mēs būsim
stipri!

Nevar aizmirst arī par “Lielākais
dārzenis manā dārzā” izstādes tapšanu.
Sakam lielu paldies vecākiem, par izstādes
tapšanai nepieciešamo atbalstu!

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile

Grupas ,,Sprīdīši” audzinātājas
Kristīne un Gunita

Valsts svētkus sagaidot
Tuvojoties valsts svētku nedēļai, 1.-3.klašu
skolēni ir aktīvi darbojušies un izveidojuši ne tikai
telpu noformējumu, bet ar saviem darbiem radījuši
svētku noskaņu sev un apkārtējiem. Savos
zīmējumos skolēni
attēloja, kāda, viņuprāt, ir
Latvijas garša,smarža,tradīcijas.Vienam tā ir maize
ar medu, citam – Līgo diena un ugunskurs, bet vēl
citam - Latvijas neatkārtojamā daba.

11.novembrī
skolēni
uzzināja
vairāk par Lāčplēša
dienu un tās nozīmi
mūsu
valsts
pastāvēšanā
un
mūsu visu dzīvē. Lai
veicinātu pilsonisko
līdzdalību,
skolas
pagalmā,
godinot
kritušos karavīrus,
viņi iededza svecītes
un izveidoja kopīgu
gaismas objektu.
Verēmu
pamatskolas
direktores vietniece
audzināšanas jomā
Laura Kalvāne
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IZGLĪTĪBA

Novembris – patriotisma mēnesis, kurā mēs lepojamies ar savu valsti, atceramies
vēstures notikumus, sapņojam par laimīgu nākotni… Šajā laikā skolā valdīja īpaša noskaņa,
jo par godu valsts svētkiem gatavojām telpu rotājumus Latvijas karoga krāsās. Katrs skolēns
zīmēja savu cimdiņu, lai tas sasilda Latviju. 3.klases skolēni rakstīja novēlējumus Latvijai:

RINALDS ĀBOLIŅŠ

Marta Keiseļa

Lai mazāk cilvēku slimo ar Covid 19!
Lai mūsu puiši ir tikpat stipri kā Lāčplēsis! (Aivis Krasjukovs)
Lai Latvija ilgi dzīvo! (Agija Ivone)

Lai visi Latvijā ir veseli!
Lai visi Latvijā ir laimīgi un priecīgi! (Alise Bogdanova)

Keita Vaičuka.

Alise Bogdanova

Novēlu Tev tīru zemi un labus cilvēkus uz zemes Tavas! (Marta Keiseļa)
Lai Latvija vienmēr ir skaista! (Keita Vaičuka)

Lai Latvijā visi beigtu slimot un bērni varētu mācītis skolā. (Guntars Rudzīts)
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IZGLĪTĪBA
Bērni centās atbildēt uz jautājumu: ‘’Kas ir
Latvija?’’
Latvija ir mana ģimene.
Latvija ir manas mājas.
Latvija ir mana Dzimtene!
Latvija ir lieli meži, plaši ezeri un lauki.
Latvija ir mūsu zeme,
Draugi mani, skola mana.
Latvija – tas ir gaiss un veselība mana.
Latvija ir otrā mamma. (Guntars Rudzīts, 3.klase)

Latvija ir kā liela, liela māja
Latvija ir mūsu pasaule!
Latvija ir skaista un raiba!
Latvija ir mana mīļākā valsts!
Latvijā man patīk ezeri un daba.
Es mīlu Latviju! (Agija Ivone, 3.klase)

11.novembris ir Lāčplēša diena. Tā ir par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņas diena un Latvijas armijas
uzvaras diena pār Bermonta karaspēku. Diemžēl pandēmijas dēļ pasākumi nav paredzēti, bet mēs, sākumskolas skolēni, šai
dienā iededzām svecītes paštaisītos lukturīšos un skolas pagalmā Latvijas varoņu piemiņai izveidojām saulīti un mēnestiņu.
Noturējām klusuma brīdi un teicām pateicības vārdus par mūsu laimīgo bērnību.

Zīmējumos bērni attēloja savu Dzimteni – Latviju.
Ināra Ratniece

KULTŪRA
Žurnālu saraksts, kuri būs pieejami bibliotēkā 2022. gadā.
Turpinājums no 1. lpp.

Кудесница
Люблю
Откровения звезд
Толока. Делаем сами
Толока. Сваты На даче
Мастерица
Толока. Наша кухня. Салати и

закуски
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Толока. Сваты Заготовк
Mūsmājas
Толока. Наша кухня. Выпечка
Praktiskie Rokdarbi
Skola&Ģimene
Santa
Dārza Pasaule
Ilustrētā Junioriem
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Latvijas Veselības sporta nedēļa

No 22. līdz 28. novembrim Verēmu pamatskola
piedalījās Latvijas Veselības sporta nedēļas pasākumā.
Skolā visas nedēļas garumā notika veselību veicinošās
aktivitātes – katru mācību dienu iesākām ar kopīgu rīta
vingrošanu klasēs, apvienojot mācību programmas,
pagatavojām veselīgu uzturu, ieguvām teorētiskās
zināšanas konkursā par veselību, sportu un savu
organismu. Visaizraujošākā bija katra skolēna fiziskā
uzdevuma izpilde, sacenšoties ar savu sporta skolotāju.
Tika apkopoti visu klašu skolēnu iegūtie punkti attiecībā
pret sporta skolotāju iegūtajiem punktiem. Sacensība
izvērtās dikti spraiga, bet tomēr ar 34 pret 42 uzvarēja
skolotāji.
Tādā
veidā
skolēniem
bija
iespēja
visdažādākajos veidos parādīt sevi un izaicināt otru,
atklāt savas labākās fiziskās īpašības un prasmes.
Vienam tas bija futbola bumbas dribls, volejbola
piespēles, līdzsvara sacensības, precizitāte metienos, arī
lokanības un akrobātikas elementi, citam spēka, izturības
un ātruma izpausmes.
Kopā darbošanās prieks radīja skolēnos vēlmi
pēc pašizpausmes, radošas un azartiskas pieejas savu
prasmju atklāšanā un klasesbiedru atbalstīšanā.

Verēmu pamatskolas sporta skolotājs Edgars Kļaviņš
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2.klases gatavotais veselības muslis

Latvijas Veselības sporta nedēļa

1.klases gatavotie veselības burkānu kraukšķi

IEPAZĪSTU JAUNSARGU KUSTĪBU
Patriotiskās nedēļas ietvaros 7.-9.klases skolēni zoom vidē tikās ar jaunsargu instruktoru I. Mežoru.
Tikšanās laikā jaunieši uzzināja ,kas ir jaunsardze, no kāda vecuma un kā kļūt par jaunsargu,kur un pie kā var
pieteikties nodarbībām.
Instruktors pastāstīja ,ka,piedaloties nodarbībās un praktiskajās mācībās,tiek sniegtas zināšanas par valsts un
armijas vēsturi,pilnveidota un nostiprināta pilsoniskā pašapziņa, dota iespēja apgūt dzīvē noderīgas prasmes un
iemaņas.Jaunsargi arī piedalās valsts svētku piemiņas un atceres pasākumos,sporta spēlēs un sacensībās,kā arī ārzemēs
tiek rīkotas nometnes,notiek mācību pārgājieni utt.
Pēc nodarbības skolēni pauda savas pārdomas un atziņas.Lūk,dažas no tām!
“Saviem klasesbiedriem vēlos pateikt,ka izmantojiet tādu iespēju,jo vēlāk jūs varat nožēlot,ka neiesaistījāties šajā
kustībā.”
“Labi apdomā un izmanto šo iespēju!”
“Aicinu pievienoties jaunsargiem!”
8.klases audzinātāja Zinaīda Kūkoja

Pirmā svecīte Adventes vainagā
Klāt Adventes laiks! Šogad pati daba mūs iepriecināja ar gaišumu un sniega bagātību.
Tas ir pārdomu, sirsnības, savstarpējās palīdzības laiks. Arī Verēmu pamatskolā katrā
klasē, katrā pirmsskolas grupiņā tika iededzināta pirmā Adventes svecīte.
Šajā tumšajā, drēgnajā laikā mūs sasilda tuvu cilvēku sirsnība. Mēs varam viens otru
iepriecināt ar smaidu, īstajā brīdī pasniegtu roku, kopīgu darbošanos, spēlēšanos,
sarunām par patīkamām lietām. Advente māca būt pacietīgiem un mēs tiekam apbalvoti
Ziemassvētkos. Par šīm lietām mēs runājam ar bērniem, iededzot svecītes Adventes
vainagā, arī par to, ka reizēm ir jāpaklausās klusums, lai sadzirdētu, kā tuvojas
Ziemassvētki un kā pukst drauga sirds!

ZIŅ AS
Atgādinājums par kārtējā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.
Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. novembrim bija veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.
martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi
atbilstoši "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 5.pantā
minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos (ja pašvaldība darbojas
pēc
pieraksta
sistēmas),
bankā,
internetbankā,
portālā
www.epakalpojumi.lv
un
www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma
veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Atbilstoši 2021.gada 13.marta grozījumiem likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums"
5.pantā, par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma "Par nodokļiem
un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz
2021. gada 31. decembrim. Būtiski ņemt vērā, ja 2021. tak sācijas gadam aprēķ inātais nekustamā īpašum a
nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek
aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.
e-pastā.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski
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Lai apzinātu Rēzeknes novada un Rēzeknes valstpilsētas gan kopīgos, gan atsevišķos darbības pilnveidošanas
virzienus un noskaidrotu jūsu viedokli par abu pašvaldību attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to
iespējamiem risinājumiem, attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros tiek organizēta iedzīvotāju aptauja.
Līdz 2021. gada 23. decembrim ikviens tiek aicināts aizpildīt aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi Rēzeknē un
Rēzeknes novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un attīstības iespējām.
Iegūtie dati tiks izmantoti jaunizveidotā Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2035. gadam un kopīgas attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādei.
Aptaujas anketu iespējams aizpildīt rakstveidā vai elektroniski http://www.rezeknesnovads.lv
Aptaujas anketas papīra formā iespējams saņemt katrā no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm. Ja vēlaties
saņemt aptaujas anketas Rēzeknes novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā vairākos eksemplāros, lūgums
sazināties ar teritorijas plānotāju Ingu Krusti, zvanot 27273566. Kā arī aptaujas anketa būs pieejama Rēzeknes novada
informatīvā izdevuma decembra numurā.
Aizpildītās anketas lūdzam ievietot iedzīvotāju iesniegumiem paredzētajā pastkastītē Rēzeknes valstspilsētas domē vai
Rēzeknes novada pašvaldībā, vai arī ikvienā pagasta pārvaldē. Aizpildītu anketu var arī iesūtīt pa pastu uz
adresēm: Rēzeknes valstspilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 vai Rēzeknes novada pašvaldība,
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.
Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada sekmīgā attīstībā!

SALDĀS PACIŅAS VĒRĒMU
PAGASTA BĒRNIEM

Ievērojot 2021. gada
esošus
epidemioloģiskos
noteikumus,
konfekšu paciņas
bērni ar vecākiem
varēs saņemt 20.,
21., 22., 27., 28., 29.
decembrī no plkst.
8.00 līdz 16.30.

Arī šogad, kā iepriekšējā gadā Rēzeknes novada pašvaldības
apvienības vienojās piešķirt Ziemassvētku konfekšu paciņas
bērniem ievērojot sekojošo:

visi bērni, kas deklarēti Rēzeknes novadā, vecumā no
dzimšanas līdz 9. klasei ieskaitot;

visi bērni, kas mācās Rēzeknes novada izglītības iestādēs no
pirmsskolas līdz 9. klasei, arī tie, kuri nāk no citām
pašvaldībām;

visi bērni, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, bet ir
deklarēti Rēzeknes novadā;

saldās konfekšu paciņas nogādās caur izglītības iestādēm,
pārējiem būs jāsaņem iepriekš norādītajos datumos un laikos
Vērēmu pagasta pārvaldē;

vienas konfekšu paciņas vērtība ir 5.00 EUR.
Papildus informācija par saldo paciņu saņemšanu var saņemt pa
tālruni 64628833.
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

VĒRĒMU ZIŅAS
Izdevums iznāk sešas reizes gadā. Tirāža: 300
eksemplāri.
Elektroniski izdevumu var lasīt Rēzeknes novada
pašvaldības un Vērēmu pagasta pārvaldes mājas
lapās.
facebook.com/veremibiblioteka

REKVIZĪTI:
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV14HABA0551046048478

Atbildīgā par izdevumu - Regīna Volkova Vērēmu pagasta
bibliotēkas vadītāja,
regina.volkova@rezeknesnovads.lv
Mob.: 26566951
IZDEVĒJS:
IZDEVĒJS: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀDE “NAUTRĒNU PAGASTU PĀRVALDE”
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

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

