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

„VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

Ar skanīgu līgo 
Lai Jāņunakts zied, 
Lai uguns uz sauli 
Un vasaru iet! 

                                                              

Lustīgu līgošanu un skanīgu 
Līgošanu, gaišu Jāņu 

ugunskuru!                                                         
 

 Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāja p. i. Arvīds 
Dunskis. 

www.rezeknesnovads.lv  
  
www.veremi.lv 

 

Verēmu pamatskolas 
pirmsskolas darbs 
vasarā: Lai nodrošinātu 
atvaļinājumu bērnudārza 
darbiniekiem, 
bērnudārzs tiks slēgts 
laika periodā 
no 28.jūnija līdz 4. 
augustam. 

Verēmu pamatskolas 
direktore Iveta Gaile 

 KAPUSVĒTKI 
VĒRĒMU PAGASTA 
KAPSĒTĀS. 
* 26. jūnijs plkst. 14.00 
Makašānu Zelteņu 
kapsētā. Sv Mise  par 
kapsētā apbedītajiem – 
pirmdien, 28. jūnijā 
plkst. 7.00.  
* 3. jūlijs plkst. 14.00 
Šķeņevas kapsētā. Sv 
Mise par kapsētā 
apbedītajiem – otrdien, 
6. jūlijā plkst. 7.00.  
* 10. jūlijā plkst. 14.00. 
Veremu kapsētā. Sv. 
Mise par kapsētā 
apbedītajiem – pirmdien, 
12. jūlijā 7.00. 
* 17. jūlijā plkst. 14.00 
Plykpūrmaļu kapsētā. Sv. 
Mise par kapsētā 
apbedītajiem – trešdien 
21. jūlijā plkst. 7.00. 
* 17. jūlijā plkst. 15.00 
Borisovas kapsētā. Sv. 
Mise par kapsētā 
apbedītajiem – 
ceturtdien 22. jūlijā plkst. 
7.00.  
* 7. augustā plkst. 14.00 
Lejas Ančupānu kapsētā. 
Sv. Mise par kapsētā 
apbedītajiem – 9. 
augustā plkst. 18.00. 

ZIŅAS ĪSUMĀ 

Vērēmu pagasta 
bibliotēkas vadītāja 
Regīna Volkova no 15. 
jūnija līdz  7. jūlijam 
atradīsies atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma laikā 
bibliotēka strādās pa 
pirmdienām: 
21. jūnijā; 
28. jūnijā; 
5. jūlijā. 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 
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Savādais mācību gads Verēmu pamatskolā 
 
Ir noslēdzies SAVĀDAIS mācību gads Verēmu pamatskolā, 
kad lielākā daļa no mācību procesa skolēniem noritēja 
attālinātā veidā. Neskatoties uz visu, iesaistoties visu pušu 
spēkiem - skolēniem, skolotājiem,  vecākiem, dažkārt arī 
sabiedriskajām institūcijām  – mācību gads beidzās 
veiksmīgi.  106 skolēni sekmīgi ir pabeiguši mācības un 
devušies ilgi gaidītā atpūtā. Paldies skolotāji, vecāki un bērni 
par izturību un komandas darbu! 
Lai bērni sekmīgi iekļautos mācību procesā , skolotāji jau no 
pirmajām dienām organizēja  tiešsaistes stundas zoomā, kad 
valstiski tika atļauts,  vadīja individuālās konsultācijas, uz 
kurām bērni varēja nokļūt pateicoties arī pagasta 
transportam,  organizēja un vadīja  āra nodarbības, 
starpdisciplinārās nodarbības, kurās ar vienotu sasniedzamo 
rezultātu vienā stundā tika apvienoti vairāki mācību 
priekšmeti.  Ar attālinātā procesa organizēšanas praksi esam 
dalījušies novada metodiskajās komisijās. Apzināmies savas 
stiprās puses, kuru pēc skolēnu vērtējuma ir daudz, kā arī 
vēl pilnveidojamo. 
Paralēli mācībām, skola centās skolēniem piedāvāt arī 
fiziskas aktivitātes un kopā būšanas mirkļus. Tā ziemā tika 
organizētas sporta dienas 5. -9. klašu skolēniem. Savukārt 
maijā Olimpiskā mēneša ietvaros visas klases veica 
pārgājienu tuvējā apkārtnē. Bija liels skolēnu un skolotāju 
satikšanās prieks. Skolotāji darīja visu iespējamo, lai 
motivētu, uzmundrinātu bērnus, saglabātu klašu kolektīvu 
kopīgumu. Arī uz liecību izsniegšanu sākumskolas klases 
audzinātājas aicināja savus skolēnus klātienē, lai izvērtētu 
padarīto, novēlētu viens otram saulainu un jauku vasaru. 
Vecāko klašu skolēni liecības un laba vēlējumus saņēma gan 
individuāli , gan digitālā formātā.  

Vienojoša visas skolas bērniem bija Olimpiskā mēneša 
noslēdzošā rīta rosme 21.maijā, kad skolas pagalmā vingroja 
8. , 9. klases skolēni un pirmsskolas bērni, bet pieslēgušies 
lielajam ekrānam no mājām bija gandrīz visi skolas skolēni. 
Tas patiešām bija viens īsts, tik ilgi gaidīts visas skolas 
saredzēšanās un kopīgas darbības  brīdis. 
Gada laikā padarīts daudz arī ārpus mācībām.   
Rūpējoties par bērnu emocionālo stāvokli, skola atsaucās uz 
IZM finansētu EMU:Skolas aicinājumu kļūt par vienu no 15 
pilotskolām projektam, kas palīdz skolai sekot katra bērna 
emocionālajām vajadzībām un nepieciešamības gadījumā 
sniegt pēc iespējas ātrāku atbalstu. Šajā projektā tika 
iesaistītas visas puses – bērni, vecāki, klašu audzinātāji, 
skolas atbalsta personāls. Paldies vecākiem, kuri novērtēja 
šo iespēju un līdzdarbojās. Ceram, ka šis projekts ir 
pierādījis sevi valstiskā līmenī un ieies skolu sistēmā kā 
pastāvīgs rīks skolotāju darbībā. 
Bērni skolotāju mudināti un vadīti gan klašu kolektīvos, gan 
individuāli bija iesaistījušies daudzos konkursos ,radošo 
darbu skatēs un aktivitātēs – ,,Ķengurā”, Zemes stundā, 
Lielajā talkā, zīmēšanas konkursos u.c. 
Esam turpinājuši arī pagājušajā gadā iesāktās MammaDaba 
aktivitātes. 1.,2.,3.,4. un 5.klases skolēni ir saņēmuši 
pateicības no LVM par aktīvo darbību arī šajā mācību gadā.  
Protams, mēs priecājamies arī par mūsu skolēnu prasmi 
pateikties. Ikviens skolotājs no bērniem mācību gada 
pēdējās dienās saņēma virtuālu ziedu ar īpašiem pateicības 
vārdiem. Paldies bērni par šo jauko dāvanu! 
Piektdien, 11.jūnijā, izlaidumu nosvinēja mūsu astoņi 
9.klases skolēni. Novēlam viņiem veiksmi tālākajā mācību un 
dzīves ceļā! Lai izdodas! 

Saulainu un spēcinošu vasaru visai lielajai Verēmu pamatskolas 
saimei vēlot , Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Āra nodarbības aprīlī vada sk. Ineta Bauga un sk. Ināra Ratniece 

Maija un jūnija 
mēnesis ir gana 
aktīvs arī Verēmu 
pamatskolas 
pirmsskolā. 
Kā ik gadu maija 
sākumā bērnudārza 
grupiņas svinēja “Baltā 
galdauta svētkus”, kad 
galdā tiek likta svaigi 
cepta maize, medus, 
ievārījums un tēja, 
svinot Latvijas brīvības 
svētkus  
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Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 



Sporta dzīve pirmsskolā 
 Līdz ar silto laiku Veŗēmu pamatskolas pirmsskolas  grupiņām ir sācies sporta projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes 
novadā”. Nodarbības ir sākušās jau maijā un turpināsies visu jūniju, tās notiek ārā.  
  Projekta mērķis ir: popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, nodrošinot novada 
teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem pieejamas dažādas veselīga dzīvesveida veicinošas, slimību profilakses aktivitātes, kuras 
sekmētu Rēzeknes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un dzīvildzes pagarināšanu.  
 Ar bērniem maijā aktīvi darbojās trenere Līga, un jūnijā turpina strādāt treneris Oskars, kuri spēj piemeklēt un 
iesaistīt sporta aktivitātēs visa vecuma pirmsskolas grupu bērnus. Bērni ar prieku un interesi piedalās treneru piedāvātajās                                 
sporta aktivitātēs.               

                                                Ar grupas “Bitītes” bērniem darbojas trenere Līga. 
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Svinīgi klātais galds grupiņās 

 Rīts sākās ar himnu, 
tautasdziesmas skandēšanu un 
rotaļdeju. Pie lielā saimes galda bērni 
jutās svinīgi un piederīgi Latvijai- savai 
dzimtenei. Bērni piedalījās “prāta 
vētras” darbiņu stacijās, kur varēja 
vēlreiz apstiprināt savas iegūtās 
zināšanas par Latvijas dabas 
dārgumiem, par visu to, kas ir ap 
mums.  Balstoties uz kompetenču 
izglītības programmu, darbošanās bija 
daudzveidīga, piemērota visu 
vecumposmu vajadzībām un piesaistīja 
ik viena bērna uzmanību, liekot aktīvi 
piedalīties un uzzināt arvien vairāk. 
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Ar grupas “Sprīdīši” bērniem darbojas treneris Oskars.  
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Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 
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21.maijā 
notika 
Latvijas 
olimpiskā 
diena, 
kurā 
kopīgā 
aktivitātē, 
skanot 
dziesmai 

“Sarkanbaltsarkanais mastā plīvo...” ,piedalījās arī 
Verēmu pamatskolas pirmsskolas grupu bērni kopā ar 
treneri Edgaru. Pēc paveiktā darba bērni saņēma 
veicināšanas balvas. 

Augam stipri un veseli! 

1., 2. un 3 
klases 
pārgājienos ar savām mīļajām audzinātājām 

 Maija pēdējās dienās savu 
izlaidumu svinēja arī mūsu četri 
sešgadnieki. Novēlam viņiem 
veiksmi nu jau skolas gaitas 
uzsākot!  
Mazie izlaidumnieki ar savām 
audzinātājām Gunitu un Kristīni 
 

Verēmu pamatskolas direktores 
vietniece  

pirmsskolas mācību jautājumos 
Inga Ivanova 

Verēmu pamatskolas pirmsskolas 
grupas “Bitītes” skolotāja Inga 

Ivanova 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 
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Verēmu 
pamatskolas 

direktores 
vietniece  

pirmsskolas 
mācību 

jautājumos 
Inga Ivanova 

Verēmu 
pamatskolas 
pirmsskolas 

grupas 
“Bitītes” 

skolotāja Inga 
Ivanova 

BIBLIOTĒKA UN JAUNIEŠU CENTRS 

Bibliotēkai un Jauniešu 
centram atjaunots siens 
segums. 
 2013. gadā pārceļoties uz 
jaunām telpām, iekštelpas bija 
sakārtotas un izremontētas ļoti labi. 
No ārpuses ēka izskatījās 
apmierinoši. Laika gaitā sāka birt ārā 
apmetums un izveidojās caurumi, 
kuros sāka ligzdoties putniņi. 
Paldies, pagasta pārvaldes p. i. 
Arvīdam Dunskim par pretimnākšanu 
un atbalstīšanu!  

Rakstu sagatavoja Vērēmu pagasta 
bibliotēkas  

vadītāja Regīna Volkova. 

Bibliotēkā jauni plaukti žurnāliem un plauktiņš bērnu grāmatām. 
 

Grāmatu kolekcija 
“Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas” 
 Šī gada 
"Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas" kolekciju veido 28 grāmatas no 8 
izdevniecībām. Tās ir 11 oriģinālliteratūras grāmatas – 
gan spožas debijas bērnu literatūrā (Ērika Bērziņa, 
Inga Žolude, Elizabete Lukšo-Ražinska); dzejā – Lote 
Vilma Vītiņa; zinātniskās fantastikas žanrā – Džeina 

Šteinberga, gan jau iemīļotu bērnu un jauniešu 
grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, Agnese 
Vanaga, Māris Rungulis, Ieva Melgalve, Dzintars Tilaks 
un Kristīne Ulberga. 
 Tulkoto literatūru pārstāv 17 izdevumi no 10 
valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, 
franču, angļu, vācu un nīderlandiešu valodas. 
 

Rakstu sagatavoja Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja 
Regīna Volkova. 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu  bibliotēkas arhīva Foto no Verēmu  bibliotēkas arhīva 

Foto no Verēmu  bibliotēkas arhīva 
Foto no Verēmu  bibliotēkas arhīva 
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Lai vairotu Vērēmu pagasta atpazīstamību mūsu 
apvienībā, novadā un valstī Vērēmu pagasta pārvalde  
izgatavoja prezentācijas  materiālus (pildspalvas, krūzes)  
ar pagasta identitātes zīmi -AKA.    

Tautas nama kolektīvi ( deju kolektīvi, vokālais 
ansamblis) atsākuši mēģinājumus brībdabas estrādē. 

Sveicam visus aizvadītajā Starptautiskajā bērnu 
aizsardzības dienā! 1. jūnijā, Latvijā un daudzās citās pasaules valstīs 
atzīmēja Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Tās aizsākumi meklējami 1925. 
gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. 
Starptautisko bērnu aizsardzības dienu lielā daļā pasaules valstu atzīmē 1. jūnijā 
kopš 1950. gada. 
  

Sondoru ciemā sveicām visus bērnus 
ar krāsainiem baloniem. 

 
Bērni ir mūsu nākotne! Novēlam 

pavadīt laiku ģimeniskā un priekpilnā 
gaisotnē! 

 
Jaunatnes lietu speciāliste  

Daiga Utāne 

KULTŪRA 

Foto no Verēmu  Jauniešu centra arhīva Foto no Verēmu  Jauniešu centra arhīva 
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Foto no Vērēmu  Tautas nama arhīva 
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Sibīrijas bērni.... Aizvestie. 
Neaizmirstie.  

 
Šogad aprit  80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām.(1941.g.) 
Otrā Latvijas iedzīvotāju masu deportācija notika 1949. gada 
25. martā .Vienas nakts laikā savu ceļu uz 
specnometinājuma vietām Sibīrijā uzsāka aptuveni 42 
tūkstoši cilvēku, tai skaitā 
bija arī Veronikas Seiles (dz.Tukiša) ģimene: māte Emīlija 
Tukiša, tēvs Donots Dikuļs,vecmamma Agnese Dikule,krust-
māte Tekla Ziliņa un Veronikas mammas brālis Staņislavs 
Dikuļs.Veronikai tolaik bija 4 gadi. 
“ 25. martā sākās stāsts, kas atmiņās sāpīgi smeldz 
joprojām,” saka Veronika. 

“Naktī mūsmāju pagalmā ar zirgiem iebrauca  negaidītas 
personas.Vecāki  bija neizpratnē par pavēli steigā doties visai 
ģimenei līdzi.Mums nebija daudz laika,  paķērām pašu 
nepieciešamāko - kādu maizes gabaliņu, kādu drēbes gabalu 
un dažas mantas. Nebija ne jausmas, kam jābūt gataviem un 
kur dosimies. Neviens jau neticēja, ka tie būs septiņi gari 
gadi, kad savas mājas redzēsim vien sapņos.  Mūs aizveda uz 
dzelzceļa staciju, un lika iekāpt lopu vagonos. Saspiesti 
vagonā kā siļķes mucā, pazemoti un bezspēcīgi, bez izvēles 
iespējām devāmies garajā ceļā uz Sibīrijas  stepēm. 
Vilciens apstājās dzelzceļa stacijā “Isiļkuļ”, bet mūsu “jaunās 
mājas” bija Omskas apgabala Poltavas 
rajona,Novotimofejevkas sādžā. Pirmais gads bija smags- 
izsalkums bija mūsu ikdienas pavadonis.Māte un krustmāte 
gāja  lauku darbos,tēvs strādāja smēdē, onkulis -uz 
pļaujmašīnas, vecmamma mājās pieskatīja mani.Tā kā 
mamma bija liela rokdarbniece, tad nopelnīja pārtiku adot, 
tamborējot. 
 Sibīrijas  zeme bija diezgan auglīga, vecāki smagi 
strādāja, iekrājot mazliet naudas un nopirka nelielu mājiņu. 
Veronika svešumā pabeidza 4 klases.( attēlā Veronika 
pirmajā rindā baltajā kleitiņā) Mācības notika krievu 
valodā.Klasē mācījas daudz vāciešu bērnu.Veronika un vēl 
viens zēns bija  no Latvijas. 
 Vara izmisīgi kontrolēja izsūtītos cilvēkus, katru 
nedēļu bija jāiet atskaitīties, ka nekur nav pazuduši un sauca 
mūs par “ tautas ienaidniekiem”.  
 Es bieži ciemojos kolhoza priekšsēdētāja, īsta Donas 
kazaka mājās.Viņa ģimenē nebija bērnu, bet es biju 
tumšmataina,melnīgsnēja meitene, līdzīga vietējiem 
bērniem,varbūt tāpēc viņi mani tā ievēroja.Māju saimniece 
cienāja mani ar saldumiem un visādi mums palīdzēja. 
Atceros,- ik reiz, kad Latvijā tika atzīmēti kādi svētki,  tie 
netika palaisti garām arī svešumā. Logi tika aizklāti, durvis 
aizslēgtas un klusītiņām dziedātas  dziesmas un sapņots 
sapnis par mājām. 
 Pēc Staļina nāves 1953. gadā iestājās cerīgāks laiks, 
tomēr iespēja atgriezties mājās pienāca vien 1956. gada 
jūlijā. 
Kad saņēmām atļauju atgriezties, man jau bija 11 gadi, 
atmiņas par mājām bija pabalojušas, Latvijas izjūtu uzturēja 

manu vecāku nostāsti. 
  Atšķirībā no daudzām citām ģimenēm mums 
laimējas - no izsūtījuma izdevās atgriezties visiem. 
Atgriešanās dzimtajās mājās nebija iespējama, jo īpašumu 
padomju vara bija atņēmusi.Dzīvojām pie radiem 
‘Rūdzēs”,bet ar radu palīdzību sākām celt māju Plikpūrmaļos, 
kurai ir skaists nosaukums “Bārzi” (kur dzīvoju arī pašlaik) 
Mūsu dzīve palēnām sakārtojās. Es uzsāku mācības 
Adamovas skolā, tad Rēzeknes 1.vidusskolā.Neklātienē 
pabeidzu Rīgas Industriālo polittehnikumu. 
25 gadus nostrādāju Rēzeknes  slaukšanas iekārtu  rūpnīcā; 
esmu strādājusi arī Rēzeknes iekštelpu transporta rūpnīcā 
(tagad veikals “Labais”.) 
Esmu nodzīvojusi bagātu mūžu, līdzās man ir bijuši un ir tuvi 
un mīļi cilvēki -vīrs Ōļgerts; meitas Iveta un 
Jolanta ;mazbērni Kristiāna,Gļebs un Adrians. 
 Mana lielākā laime bija atgriezties mājas kopā ar saviem 
vecākiem. Stāstīju savu stāstu ar cerību, lai neaizmirstu To 
laiku un nekad nekas tāds neatkārtotos.” 
To visu ir svarīgi atcerēties, ir svarīgi to apkopot, tikpat 
svarīgi ir izanalizēt, bet vairāk par visu svarīgi atcerēties un 
stāstīt gan savai tautai, saviem līdzcilvēkiem, gan pasaulei. Ir 
svarīgi atstāt šīs liecības nākotnei, lai citi saprastu, ka tā 
nedrīkst notikt, 
lai citi saprastu, 
ka tas nedrīkst 
atkārtoties. 
Tiem, kas to 
pārdzīvojuši, ir 
jāatrod arī 
pašiem savā 
dvēselē savs 
dvēseles miers, 
savs esības 
dziļākais 
apliecinājums 
tam, ka 
necilvēcīga 
rīcība, kas ar 
viņiem tika 
darīta, nav 
samazinājusi 
viņa kā cilvēka 
vērtību, ka 
cilvēces un 
Dieva priekšā 
viņi patur savu 
vērtību un 
varbūt viņu 
ciešanu dēļ tā ir 
vēl lielāka nekā 
mums daudziem citiem. 
 

Foto no Veronikas  Seiles albūma. 
Stāstījumā ieklausījās  Vērēmu tautas nama vadītāja 

S.Strupoviča 
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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  

 

 
 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 
 

Jāņos priecāsimies paši un 
Līgosim atbildīgi ģimenes 
lokā, nevis plašās svinībās! 
 

Vērēmu pagasta pārvalde 
šogad nolēma  aplīgot 4 
lielākos pagasta ciemus, noteiktā laikā un 
vietā: 
23.jūnijā  
 plkst.16.00   IUGULOVA (Makašānu 
amatu vidus-skolas pagalmā) 
 plkst.16.45   ADAMOVA (Adamovas 
muižas ezera  pusē) 
  plkst.17.30  Pūrmaļi  ( “Jōņukolnā”) 
  plkst.18.10   SONDORI ( pie tautas 
nama ) 

LĪGO  VAKARĀ  LAI TĀLU  SKAN!  
LAI SMARŽO JĀŅUZĀLES! LAI  
SMEĶĪGS  ALUS  UN  SIERS ! 

 

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

