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Līgodama vien atnāca 
Tā līksmā Jāņu diena: 
Pār siliem,pār mežiem 
Ienāk manā sētiņā.  

 

Lai izdodas sajust vasaras 

burvību! 

Vērēmu pagasta pārvalde 

Biļ etena datums 

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

 

VĒRĒMU ZIŅAS 

Pīterdīna Rogovkā. Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu apvienības pašdarbnieku koncerts. 
Zaļumballe kopā ar Zinti Krakopu 

Datums            Laiks                        Norises vieta 
29.06.2019        20:00                       Nautrēnu pagasta sporta halle -kultūras nams  

JŪNIJS                                                                                                                                        WWW.VEREMI.LV 
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 Vērēmos dejojuši.... pērušies...  možam garam un sparam  

 Dvēseliskais stiprums un iekšējais spēks. Kur tas rodas? Kur lai to ņem? Tas ir kā atblāzma no senatnes, 
varbūt atblāzma no rītdienas? Tas ir stāsts, kur satiekas ūdens, uguns, zeme un gaiss – pirts rituālā, gudro vīru un 
sievu sarunās. Ai, cik labi! – kad mēs sakām šo frāzi?...Pirtī,vietā , kur atgūstam enerģiju un mundrumu. 

 Svētku noskaņu mazliet iespaidoja  lietus, kurš  nemitējās visu dienu,tāpēc tika realizēts “PLĀNS B” – pirts 
dienai būt tautas namā. Kamēr tautas namā notika koncerta mēģinājumi, folkloras kopas “Vōrpa “ saimnieces 
brīvdabas estrādē vārīja zupu, kas ar lietus piedevu izdevās garda un smeķīga. 

Pirti tīri fiziski neizbaudījuši, bet centās sagādāt tādu pat baudu dvēselei, kādu varam gūt pirtī   VPDK “Reizē!” un 
vadītāja Sarmīte Stapule (Ludza), 

VPDK “Klip – klap” un vadītāji Inese un Māris Mikaskini (Ludza), 

SDK “Kūmys” un vadītājs Ilmārs Dreļs (Viļāni), 

Deju kopa “Dziga” un vadītājs Ilmārs Dreļs (Rēzekne), 

VPDK “Vadži” un vadītāja Inga Peļņa (Rēzekne), 

SKD “Mārtiņrozes” un vadītāja Olga Deksne (Vērēmi) un 

VPDK “Kūzuls” un vadītāja Vineta Āboliņa. 

 Pirtī vēlams uzturēt vieglu gaisotni, labām domām un jokiem caurstrāvotu.... 

Godā celti tika senvārdi Kasdīna – ikdiena,Opora – dīķis,Kokars – apģērba gabals,Čāds – tvans,Viedrs – 
spainis,Kacarāgs – šīberis, Sukņa – kleita u.c. 

 Kolektīvu vadītāji saņēma  “pērienu”  ar bērza, ceriņu, paegles, liepas,ievas slotiņām un labas 
“notrineicas” (apdziedāšanas dziesmas)  no folkloras kopas  sievām. 

“Pīlādžpērienu” un laba vēlējumus Zelta kāzu jubilejā saņēma vērēmieši (folkloras kopas “Vōrpa”dalībnieki ) Zinaīda 
un Oļģerts Borisi. 

 Koncerta noslēgumā  pirts krekli tika nomainīti pret ballītes drānām – 20. gadsimta pilsētnieku modesstilā 
radītiem vīriešu un dāmu tērpiem. Kolekciju izstrādājusi vietējā dizainere Velga Krukovska.  

Paldies ”pirts dienas” vadītājām Vinetai un Lolitai, grupai “Aimari”, skaņas operatoram Jānim un visiem koncerta 
dalībniekiem.Veselā miesā, vesels gars! 

 

 

                                                                                                     Vērēmu TN vadītāja Sarmīte  Strupoviča 

VĒRĒMU TAUTAS NAMA AKTUALITĀTES 
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Lappuse 3  „Ar baltām ievu kurpēm 
Nāk pavasaris mammu sveikt!” 

 10. maija pēcpusdienā Verēmu 
pamatskolā notika visu pirmsskolas grupiņu 
Māmiņu dienas koncerts. Bērni no „Rūķīšu”, 
„Zīļuku”, „Bitīšu” un „Sprīdīšu” grupām priecēja 
māmiņas un vecmāmiņas ar skanīgām 
dziesmām, jautrām dejām, dzejoļiem un mūzikas 
instrumentiem. Koncerta noslēgumā visas 
grupas vienojās kopīgā dziesmā „Mammīte, 
bitīte...” un apsveica māmiņas ar sarūpētajām 
dāvaniņām. Māmiņu acīs bija prieka asaras un 
gandarījums par bērnu uzstāšanos.  

Paldies visiem par aktīvu līdzdalību koncerta 
tapšanā! 

` Gribam teikt lielu paldies pirmsskolas grupas „Zīļuki” 
vecākiem Ērikai un Viktoram Krustiem par smilšu kastes ierīkošanu 

skolas spēļu laukumā un visiem pārējiem vecākiem par ziedojumu 
āra rotaļlietu iegādei. 

Pirmsskolas skolotāja Inga Ivanova 

 

 

 30.maijā Verēmu pamatskolas 
pirmskolas sagatavošanas  grupā ‘’Sprīdīši’’ 
bērniem bija īpaša diena. Viņu pirmais 
izlaidums. Bērni teica: ’’Paliec sveiks mans 
bērnudārzs!’’ 

  Izlaidumniekus sveikt bija 
ieradušies paši tuvākie un mīļākie cilvēki- 
vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi, tuvākie 
draugi un radi. 

 Šī diena audzēkņiem bija 
neaizmirstama un pārsteigumu pilna. 

Sirsnīgs paldies absolventu vecākiem par pateicības vārdiem un laba vēlējumiem. 

                                                   Veigsmīgas skolas gaitas! 

 
                                                                                                  Pirmsskolas skolotāja Gunita Zālīte-Misāne 

Katrā no mums dzīvo Sprīdītis mazs, 

Iznācis no senas pasakas. 

Katram gribas lielo laimi gūt, 

Gribas drošam , labam , gudram kļūt. 

 

Pirmsskolas skolotāja Ilze Kravale 

VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 
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Pirmskolas grupas „ Sprīdīši ” bērni piedalījās ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi”. Šis projekts bērnos rosināja 
atbildību par vidi, vairoja izpratni par vērtīgo un lieko dabā.  
Darbojoties šajā projekta programmā, bērni soli pa solim atklāja dažādus meža noslēpumus. 
Viņiem bija jāveic paredzētie detektīvu uzdevumi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veidojām Cūkmena lelli.                                                  Meklējām pēdas dabā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darinājām Cūkmena sejas maskas              Spēlējām galda spēli „Meža detektīvi”.          Noskaidrojām, kam jāatrodas mežā,  

                                                                                                                  bet kam- atkritumu tvertnē                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Sakopām dabu, veidojot uz papīra savu mežu.             Bērni ar aizrautību pildīja Cūkmena piedāvātos 
                                                                              uzdevumus                    

VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 
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  Šis projekts ļoti pozitīvi iespaidoja 
bērnus. Ejot pastaigās ārpus bērnudārza 
teritorijas, viņi aktīvi piedalijās apkārtnes 
sakopšanā. Vāca atkritumus un dažādas 
drazas, kas atradās ceļa malās.  
 Nepacietīgi gaidīja to brīdi, kad 
ieradīsies Cūkmens, lai varētu izstāstīt un 
parādīt paveikto. 
 Kad sniegs jau bija nokusis un 
vairums darbu, kas saistīti ar projektu, bija 
izpildīti, mūs apciemoja Cūkmens. 
Noslēgumā viņš  izsniedza Cūkmena detektīva 
Diplomus 

par aktīvu līdzdalību meža netīro noslēpumu 

atklāšanā.                                

 

 

 

 Pirmsskolas skolotāja Gunita Zālīte-Misāne 
                                          

Verēmu pamatskolas projekts  „Leļļu stāsti”  

 Par piešķirto finansējumu 300,00 EUR apmērā tika nopirktas deviņas skaistas roku lelles, 4 pirkstiņleļļu komplekti 
(kopskaitā 35 pirkstiņlelles), pasakas „Sarkangalvīte un vilks” roku  leļļu komplekts, materiāli leļļu un dekorāciju izgatavošanai 
(filcs, diegi un caurumduris).  

 Lelles izmanto Teātra pulciņā un Teātra sportā iesaistītie audzēkņi, pirmsskolas un sākumskolas skolotājas un bērni. 

 Lelles tiek izmantotas skolā Teātra pulciņa darbībā, atklātajās stundās skolā Kompetenču projekta ietvaros, pirmsskolas 
nodarbību organizēšanā un vadīšanā, pārsteiguma momentos, dažādu pasaku dramatizācijā pirms pusdienas miega, dzimšanas 
dienas svinībās, gadskārtu ieražu svētku svinēšanā , logopēdijā. 

 Projekta mērķis bija papildināt teātra pulciņa materiālo bāzi, kas deva iespēju daudzveidot ikdienas mācību darbu un 
brīvā laika pavadīšanu, motivējot bērnus uz patstāvīgu darbošanos, piesaistot draugus. Iegādātās mantas veicināja interesi par 
leļļu teātri, bērni ar prieku iesaistījās aktīvās un radošās nodarbībās.  

 Pirmsskolas bērni ar prieku vēroja leļļu teātra dramatizāciju, kas radīja vēlmi pašiem izdomāt dažādas situācijas un 
izspēlēt tās. 

Projektā izvirzītie uzdevumi un mērķis ir sasniegti, iegādātie materiāli būs laba materiālā bāze  kompetenču izglītības projekta 
pilnvērtīgai īstenošanai. 

 

 

 

Projekta koordinators pirmsskolas skolotāja  

Inga Ivanova. 

VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 
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VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES                                                                                              

 Nu jau tradicionāli Verēmu pamatskolā skolas 
pēdējā dienā tiek atzīmēta Pateicības diena. Tā ir diena, 
kad skola pateicas tiem skolēniem, kuri mācību gada 
laikā ir labi un teicami mācījušies, bijuši aktīvi interešu 
izglītības dalībnieki, aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos, 
kā arī ar savu aktīvo līdzdalību olimpiādēs un konkursos 
ir popularizējuši skolas vārdu  novadā un valstī. 
Pavisam pateicības saņēma 66 skolēni. Visi skolēni 
pateicībā par ieguldīto darbu saņēma skolas pateicības 
rakstus un grāmatzīmes ar skolas logo. 

 Paldies vārdi tika teikti arī vecākiem. Direktore 
pateicās vecākiem, kuri mācību gada laikā ieguldījuši 
savus personiskos līdzekļus un laiku skolas vides 
uzlabošanā, mācību procesa un pasākumu 
organizēšanā, ir bijuši atbalsts pedagogiem 
ārpusstundu pasākumos. Paldies Krustu ģimenei, 
Rinalda Āboliņa mammai, Skudru ģimenei, Bogdanovu 
ģimenei, Ivonu ģimenei, Gunai Zenčeno, Lolitai 
Strucinskai, Raisai Eisakai, Mironovu  ģimenei, Masaļsku 
ģimenei, Boldānu ģimenei, Diānai Seleckai, Ilgai 
Smanei.   

 Pateicības vārdi tika teikti arī vecākiem par 
līdzatbildību bērnu radošajā izaugsmē un izglītošanas 
procesā, kas vainagojās ar bērnu uzvarām novada 

olimpiādēs un konkursos. Paldies Megijas Jaudzemas, 
Annas un Marijas Kozirkovu, Elīzas Opincānes, Janas 
Smanes, Sabīnes Zeizas, Evas Masaļskas, Jēkaba 
Ģipšļa, Liānas Griņēvičas, Diānas Lejiņas, Māras 
Mednes, Markusa Pekša, Adriānas Zaharevskas, Loretas 
Danielas Strucinskas, Martas Paulas Sejānes, Lauras 
Doropoļskas, Zandas Kalvānes, Andžeja Rasima, Jura 
Vaņkova, Sāras Volkovas, Annijas Igaunes, Alisas 
Gromovas, Terēzes Boltānes vecākiem.   

 Paldies visiem vecākiem par atsaucību, par 
atbildīgu un pašaiszliedzīgu attieksmi un sadarbību ar 
skolu! 

Paldies skolēniem par centību, neatlaidību un 
uzdrīkstēšanos! 

 Paldies pedagogiem par profesionalitāti un sirds 
dāsnumu! 

Paldies pasākuma sponsoriem SIA Latgales ziedi 
īpašniekiem Diānai un Igoram Diklabiem! 

 Lai visiem saulaina, priecīga un brīnišķīgiem 
piedzīvojumiem pilna vasara! 

 

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

Pateicības diena Verēmu pamatskolā 

Skolēni iepazīst Dagdas novadu 

 2.maijā Verēmu pamatskolas 5.klases skolēni karjeras 
attīstības atbalsta projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”ietvaros devās 
izglītojošā ekskursijā  uz stādaudzētavu”Sprogas”, Andrupenes lauku 
sētu un Kroma kalnu, kas atrodas Dagdas nov. Andrupenes   
pagastā. 

  Mūsu mērķis  bija iepazīties ar koku stādu 
audzēšanu ,apskatīt ēkas, kurās dzīvoja un strādāja mūsu 
senči,noklausīties stāstus par to, kāda bija seno latgaliešu sadzīve, 
darbs un atpūta, apskatīt seno ieroču ekspozīciju. 

 Zinošie kokaudzētavas saimnieki ,kas darbu turpina jau 
vairākās paaudzēs, skolēnus iepazīstināja ar koku stādu (bērzu un 
egļu) audzēšanas tradīcijām.Visus pārsteidza lielais izaudzēto stādu 
apjoms gadā. Skolēniem tika dota iespēja darboties arī pašiem. 
Varēja vērot modernas laistīšanas iekārtas, traktortehniku, kā arī roku 
darbu,veicot stādu piķēšanu.Uzzināja, cik patiesībā smags ir šis darbs, 
kas dažreiz sākas jau pulksten sešos no rīta un ilgst līdz vēlam 
vakaram. 

 Skolēnus Andrupenes 
lauku sētas vadītāja Skaidrīte 
iepazīstināja ar senajām ēkām, 
iedzīvi.Šeit varēja interesanti un 
izzinoši pavadīt laiku. 

Senatnes noskaņās tika pavadīts 
laiks arī Kroma kalnā. Lielu prieku 
sagādāja iespēja izmēģināt 
vairogus un zobenus darbībā. 

 Darbošanos netraucēja 
pat nelielais lietutiņš, kas ik pa 
laikam uzlija. Šī diena patiesi bija izdevusies , un visi jutāmies laimīgi un  
gandarīti, ka tik daudz ko jauna uzzinājām.Iespaidi palika neaizmirstami.Par 
atmiņu no šī brauciena pie skolas iestādījām mazu bērziņu, ko mums 
uzdāvināja stādaudzētavā.  

                                                                                                                    Z.Kūkoja, 5.klases audzinātāja 
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Verēmu pamatskolas awardieši 
skrien Tet Rīgas maratonā 

 "The Duke of Edinburgh's 
International Award" programmas 
izpilde noteikti nav pielīdzināma 
sprintam, bet gan maratonam, jo, 
lai saņemtu šo starptautisko 
bronzas, sudraba vai zelta līmeņa 
apbalvojumu, katram jaunietim ir 
jāsasniedz PAŠA izvirzītie mērķi 4 
jomās - brīvprātīgais darbs, fiziskā 
sagatavotība, prasmes un 
piedzīvojumu ceļojums.  Atkarībā no 
izpildes līmeņa, katra mērķa 
sasniegšanai jāvelta 3, 6 vai 12 
mēneši, ik nedēļu atvēlot vismaz 1 
stundu aktivitātēm, kas 
tuvina attiecīgās jomas mērķa sasniegšanai. 

 Skriešana ir viens no izaicinājumu veidiem, kurus izvirza jaunieši fiziskās sagatavotības jomā. Tradicionāli 
Latvijas Award vienība jau atkārtoti piedalās Rīgas maratonā. 

Šogad dalība Tet Riga Marathon bija īpaša, jo šiem skriešanas svētkiem, kuri Latvijā notika jau 29.reizi, tika 
piešķirts IAAF World Athletics Club "Road Race GOLD" statuss! 

 6 kilometru skriešanas distancē devās vairāk nekā 100 Award dalībnieki no visas LAtvijas. To vidū 13 
Verēmu pamatskolas awardieši un viņu draugi. Spītējot karstajam laikam, distance tika pievarēta, izjusts skriešanas 
svētku prieks un iegūta motivācija turpmākajiem skrējieniem. Visi dalībnieki vienbalsīgi apliecināja, ka noteikti 
trenēsies un piedalīsies turpmākajās ar skriešanu saistītās aktivitātēs.  

Tagad awardieši gatavojas savam ieskaites piedzīvojumu ceļojumam. Lai izdodas!  
                                                                                                  Award vienības vadītāja Verēmu pamatskolā Iveta Gaile 

Verēmieši Rēzeknes novada sporta tūrisma dienā 

 21. maijā Sakstagala pamatskolā 
norisinājās Rēzeknes novada skolu sporta 
tūrisma diena. Pasākumā pavisam piedalījās 19 
komandas. No Verēmu pamatskolas sacensībās 
piedalījās 4 komandas:  divas 4.-5. klašu 
komandas un divas 6. – 8. klašu komandas. 

 Sacensības notika gan individuāli, gan 
komandās, kuras veidoja 3 zēni un 3 meitenes. 
Orientēšanas sacensību individuālā vērtēšana 
notika 4.-5. klašu un 6.-8. klašu grupā. 

 Mūsu skolas 5. klases skolnieces Marta 
Paula Sējāne un Zanda Kalvāne ieguva savā 
grupā attiecīgi 1. un 3. vietu.  

 Komandu vērtējums tika apkopots, kad 
visi bija veikuši 6 disciplīnas: telts celšana un 
nojaukšana, purva pārvarēšana, ugunskura 
iekurināšana, paralēlās virves, meža dzīvnieku 
pēdu atpazīšana un katliņa pārnešana. 

 Verēmu pamatskolas 4.-5. klašu skolēni 
pārliecinoši dalīja 1. un 2. vietu: 

1. vieta -Verēmu pamatskolas I komandai 
(M.Kozirkova, Z.Kalvāne, M.P.Sējāne, M.Švalbe, 
K. Zenčenko, J.A.Kačkāns) 

2. vieta -Verēmu pamatskolas II komandai 
(D.Ciukors, E.Baikova, S.Komule, M.Pekšs, 
A.Cimbaļuks, A.Zaharevska) 

Uzvaru skolēni guva pateicoties savam cīņas 
sparam un komandas garam.  

Sveicam un lepojamies ar saviem aktīvajiem 
jauniešiem!  
                                                                                                     Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

 

VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES                                                                                              
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BĒRNĪBAS SVĒTKI   aizvadīti...  

  

Sestdien, 15.jūnijā  mazie 
vērēmieši, kuri bija atsaukušies 
aicinājumam  svinēt svētkus, 
izklaidējās jaunatklātajā Bērnu 
izklaides centrā KIDZONE, 
Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 174. 

 Pagasta pārvalde dāvāja 
piecgadniekiem aktīvu izklaidi 
visas dienas garumā.izskanēja arī 
muzikāli apsveikumi, bija svētku 

torte un limonāde, piemiņas nozīmītes un krāsojamā grāmata 
pēcsvētku noskaņai. 

                     

                          Vērēmu TN vadītāja S.Strupoviča 

SDK  “MĀRTIŅROZES “  dejo  VIŠĶOS 

Latgales  novada 17.senioru Dziesmu un Deju festivālā 

“Saulei pretī mūžu ejot” 

 

 Svētdien, 16.jūnijā  Višķi pulcēja  
seniorus no visas Latgales  , lai izdejotu, 
izdziedātu savus gadus ,saules 
apspīdētus.Pasākumā piedalījās, kori, 
folkloras kopas un kapellas,deju kopas,kā 
arī solisti. 

 Arī mūsu tautas nama  SDK 
“Mārtiņrozes”( vad.Olga Deksne) izbaudīja 
svētkus no svētku ģenerālmēģinājuma līdz  
koncerta noslēgumam,kad skanēja 
“Vuolyudzeite” /Andris Baltacis/,”Likteņa 
sūtnis” un“Lai sasaucamies, lai dziedam”.  

Palikušas gaišas atmiņas  un prieks par 
kopā būšanu! 

 

   SDK “Ma rtin rozes”daļī bniece   V.Strangate 
 

VĒRĒMU TAUTAS NAMA AKTUALITĀTES 

Informatīvais izdevums. Tirāža: 300 eksemplāri 

Adrese: Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads 

Tālrunis: 64605905 

Izdevumu var izlasīt: 

www.rezeknesnovads.lv, sadaļā e-avīzes 


