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MARTS 2019 

Lai pirmā sniegpulkstenīte 

Dod jums maigumu! 

Pavasara saule dod Jums siltumu! 

Marta vējš dod Jums cerību, 

Laimi un prieku, tikai vienīgi labās lietas!  
Mīļas sievietes! 

Sveicam Jūs 8. Marta svētkos. Lai šī diena dāvā Jums prieku un mīlestību.  
Novēlam Jums veiksmi, skaistus mirkļus un jaukus cilvēkus apkārt! 

SKOLAS AKTUALITĀTES 

         Cik labi, ja reiz  
        Katram no mums 
        Ir sava skola un  

debess jums...  

2019.gada 22.martā plkst.18.00 

 

Vērēmu pamatskola aicina 

bijušos darbiniekus, pedagogus un  absol-

ventus 

uz skolas 30 gadu jubileju. 

 

Programmā: 

17.30  - Ierašanās un reģistrācija 

18.00 -  Svinīgais pasākums 

19.30 -   Balle 

 

Ziedojums € 3,00 ( mūzikas apmaksai) 



SOCIĀLĀS ZIŅAS 

 No 2019.gada 1. janvāra turpmāk visas trū-

cīgās un maznodrošinātās ģimenes/personas, kas 
norādītas atbilstošajās izziņās, var saņemt ne tikai 
pārtikas, bet arī HIGIĒNAS UN SAIMNIECĪBAS PRE-

CES, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā 
līdz 18 gadiem. 
Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemša-
nai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstis-
ka izziņa. 
 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais die-

nests atgādina, ka personas, kuras ir sasniegušas  

90, 95, 100, 105 un vairāk gadu vecumu ir tiesīgas 

saņemt pabalstu nozīmīgā  dzīves jubilejā. 

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts, pa-
matojoties uz personas iesniegumu – 90 gadu jubi-
lejā – EUR 90,00;  95 gadu jubilejā -  EUR 95; 100 
gadu jubilejā – EUR 100 utt. 
 Pēc sīkākās informācijas, lūdzam, griezties 
Vērēmu pagasta pārvaldes Sociālajā dienestā.    
 No 2018. gada 1. septembra daudzbērnu 
ģimenes skolēniem un studentiem (līdz 24 gadu 
vecumam) autobusos un vilcienos atlaide ir 90% 
apmērā.  
Skolēni un studenti (līdz 24 gadu vecumam), uzrā-

dot 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu do-

kumentu (pasi vai ID karti) vai attiecīgi skolēna 

vai studenta apliecību, var saņemt atlaidi 90% ap-
mērā no vienas biļetes cenas. 
 

 Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes lo-

cekļi var saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas 

biļetes cenas (šiem pasažieriem ir nepieciešams 
uzrādīt 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu 
dokumentu). 
 Bez minētā daudzbērnu ģimenes locekļi var 

saņemt 40% atlaidi abonementa biļetei, uzrādot 
3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu doku-
mentu vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. 
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūru īsteno 
Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari”. 
 Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jaun-
iešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģis-
trēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. 
aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pa-
sākumos, ko īsteno NVA un Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jaun-
iešu centru darbībā. 
Sīkāka informācija par projektu http://

jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-

projektu-proti-un-dari., vai interesēties personīgi 
Rēzeknes novada Izglītības pārvaldē pie program-
mas vadītājas L. Šodnakas. (ievērojot datu aizsar-
dzību  vai var tā rakstīt…..??? 
  

Sagatavoja: sociālā darbiniece A. Dervinika 

 Vērēmu bibliotēka bija iesaistīju-
sies izdevniecības “Liels un Mazs” lasīt-
veicināšanas programmā “MŪSU MAZĀ 
BIBLIOTĒKA.” Uz piedāvājumu atsau-
cās skolotāja Gunita Kiseļova ar savu 1 
klasīti.  Projekta noteikumos bija rakstīts, 
ka jāiegādājas un jāizlasa  6  noteiktas 
grāmatiņas Pšemislavs Vehterovičs, Mar-
ta Ludviševska "Vista vai ola?" , Pšemis-
lavs Vehterovičs, Emilija Džubaka 
"Lūdzu, apskauj mani" , Majda Korena, 
Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!" , 
Peters Svetina, Damjans Stepančičs 
"Brīnumu gredzens", Hilli Randa, Katerī-
ne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais" , 
Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums" . 
Kā pateicību par lielo lasīšanu skolēni 
saņēma darba burtnīcas. 

Sagatavoja R. Volkova 

BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES 



INFORMĒ PAGASTA PĀRVALDE 

PAR DECENTRALIZĒTAJĀM KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀM 

1.NORMATĪVĀ BĀZE: 

1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punkts; 
    1.2. 27.06.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 
6.punkts; 
1.3. Rēzeknes novada pašvaldības 18.10.2018. saistošie 
noteikumi (SN) Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes 
novada pašvaldībā”. 

Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esoša 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura 
īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistē-
ma nav reģistrēta, iesniedz Iestādei pēc nekusta-
mā īpašuma atrašanās vietas pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā-
cijas apliecinājumu. 

Termiņš- 01.09.2019 
Informācija attiecas uz Sondoru, Djogu, Iugulovas, Šķeņevas, Adamovas ciemiem. 

DARBA  SLUDINĀJUMS 

SAIMNIECĪBAS    DAĻAS   PĀRZINIS VERĒMU  PAMATSKOLĀ 

Galvenie  pienākumi: 

1.Saimnieciskā   darba  vadība Verēmu pamatskolā: 

1.1.Plānot ,vadīt  un kontrolēt skolas materiāli tehniskās  bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu, veikt tās  uzskaiti, 

1.2.Veikt izsniegto līdzekļu un materiālo vērtību uzskaiti, 

1.3.Atbildēt par darba drošību, ugunsdrošību; 

1.4.Veikt darbinieku ievadinstruktāžas, darba  drošības , ugunsdrošības instruktāžas; 

1.5.Organizēt un kontrolēt produktu iegādi, glabāšanu un realizēšanu skolas ēdnīcā; 

1.6.Nodrošināt  tehnisko personālu ar darbam  nepieciešamajiem  materiāliem; 

1.7.Apkopot skolotāju iesniegtos pieprasījumus mācību  materiālu iegādei atbilstoši skolas  finanšu  iespējām; 

1.8.Uzturēt un pilnveidot saimniecības  struktūrvienības kvalitātes vadības  procesus. 

AMATA  PRASĪBAS 

1.Augstākā  izglītība vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; 

2.Prasme organizēt un vadīt saimniecības darbu; 

3.Prasme strādāt ar datoru un citu biroja  tehniku; 

4.Valodu prasme(latviešu valoda augstākā  kategorija ); 

5.Precizitāte, uzticamība, atbildības  sajūta darbā; 

6.Prasme pastāvīgi organizēt savu darba  pienākumu izpildi, prasme strādāt  komandā. 

MĒS  PIEDĀVĀJAM 

Iespēju   uzsākt  darbu nekavējoties; 

Spēja  strādāt patstāvīgi un komandā; 

Iespēja  profesionāli  pilnveidoties; 

Stabils  atalgojums 515.00 EUR  mēnesī(bruto); 

Sociālās  garantijas. 

KONTAKTPERSONAS 

1.Vērēmu pagasta  pārvalde-lietvede Aina  Kudure, tālr. 64628833, e-pasta adrese: info@veremi.lv; 

2. Verēmu pamatskola-direktore Iveta Gaile, tālr. 64628835, e-pasta adrese: iveta.gaile@saskarsme.lv. 

 

Pieteikšanās  termiņš-līdz  08.03.2019. 

DARBA SLUDINĀJUMS 



TAUTAS NAMA AKTIVITĀTES 

Sievietes pasaule….. 

 Sievietes, kuras ikdienā it visu 
paradušas darīt pašas, ne vienmēr ir tik 
laimīgas, kā var šķist no malas. Iejūdzoties 
nebeidzamajā darbu un pienākumu ritenī, 
trūkst laika, ko veltīt sev, taču tieši tas 
nereti mums ir tik ļoti nepieciešams, lai 
mēs justos pilnībā apmierinātas ar 
sevi.Tieši tāpēc reizēm ir gluži svētīgi  veltīt 
laiku sev.Būsim  atvērtas jauniem noti-
kumiem, piedzīvojumiem, pārmaiņām un 
izaicinājumiem ,jo tuvojas pavasaris un 
mums, sievietēm,reizē ar pavasari arī gribas 
“uzplaukt”. 
 Uz tikšanos 7.martā Vērēmu tautas namā,Jau  no plkst.10.00 meklēsim “viltībiņas”, kas mūsu 
dzīvi padarīs krāsaināku un interesantāku. 
 Plkst.12.00 praktiskas nodarbības sejas un roku kopšanā;frizieres pakalpojumi;ziedu un 8.marta dekoru 
veidošana;mākslinieces Gindegas Rancānes meistarklase akvareļtehnikā;”laimes” kēksiņu 
cepšana;kopīga tējas  baudīšana un patīkami pārsteigumi.Uzvelciet skaistāko kleitu un nāciet!Radīsim  
pavasarīgas sajūtas  sev un līdzcilvēkiem! 

Vērēmu tautas nama vadītāja S.Strupoviča 

Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate-konkurss ieskandina  pavasari Strūžānos. 
 Skatē piedalījās 8 kolektīvi.To vidū arī Vērēmu tautas nama vokālais  ansamblis”Vējš”, vadītāja 
Solvita Pavlovska.Kolektīvi izpildīja  trīs dziesmas.”Vējam” vispārliecinošāk  izskanēja Imanta Kalniņa 
dziesma “Kā putni dzied” ar Broņislavas Martuževas vārdiem 

 30.martā  kolektīvs  dosies uz Sīļukalna 
kultūras namu, kur notiks Latgales sieviešu vo-
kālo ansambļu skates II kārta.Veiksmi “Vēja “ 
meitenēm! 
 
      

 

 

 

 

                                                                                                                          

Vērēmu tautas nama vokālā  ansambļa vadītāja     

Solvita Pavlovska. 



VĒRĒMU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES 

Sasniegumi konkursos un olimpiādēs  janvārī un februārī  
• vokāli instrumentālo ansambli ,,Dūmi''1.pakāpe vispārējās izglītības iestāžu vokālo ansambļu, instru-
mentālo kolektīvu un popgrupu festivālā - konkursā  ,, no baroka līdz rokam'' skolotājs Jānis Pavlovskis 
2019.gada 22.februāris 

•  Marta Paula Sejāne 5.klase 2.pakāpe Rēzeknes novada skolu jaunatnes skatuves runas konkursā 
skolotāja Zinaida Kūkoja 2019.gada 19.februāris 

• Marija Kozirkova  5.klase 2.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 
skolotāja Ilona Dovidenkova 2019.gada 15.februāris 

• Loreta Daniela Strucinska 5.klase atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olim-
piādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2019.gada 15.februāris 

• Juri Vaņkovs 6.klase atzinība Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē skolo-
tāja Ilona Dovidenkova 2019.gada 15.februāris 

• 5.-7.klašu vokālo ansambli 1.pakāpe  Rēzeknes novada skolu jaunatnes vokālās mūzikas 
konkursā ,,balsis'' skolotāja Nellija Deksne 2019.gada 14.februāris 
Sintiju Olutnika 9.klase 3.vieta Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē skolotāja Ilona 
Dovidenkova 2019.gada 18.janvāris 

Diāna Lejiņa 4.klase atzinība radūšūs dorbu konkursā, kas velteits latgolas patriotam i dzejnīkam 
Ontonam Slišānam skolotāja Ināra Ratniece 2019.gada 18.janvāris( Facebook mājas lapā ir 

bilde) 
Latvijas skolas somas aktivitātes  
Izrādes ,,Riekstkodis un es’’ 

31. janvārī Verēmu pamatskolas skolēni un pedagogi projekta “Skolas soma” ietvaros devās uz VEF Kul-
tūras pili Rīgā, lai apmeklētu vienu no pēdējā laika inovatīvākajām muzikālajām izrādēm “Riekstkodis un 
es” (Nutcracker and I), kas ir oriģināla dzīvā mūzikas izpildījuma, horeogrāfijas, animācijas un sarežģītu 
jauno tehnoloģiju sintēze. 

Marka Rotko mākslas  centra 

apmeklējums 

 2019.gada 21. februārī  

Verēmu pamatskolas 8.un 

9.klases skolēni apmeklēja M. 

Rotko mākslas centru Dau-

gavpilī. Skolēniem bija iespēja 

redzēt un novērtēt Marka  

Rotko oriģināldarbus, piedalī-

ties grafikas darbnīcā, un aplū-

kot vēl 16 autoru modernās 

mākslas darbu izstādi. Ekskur-

sija un nodarbības bija izzi-

nošas, interesantas un sagādāja 

daudz pozitīvu emociju. 



 Īstenojot projektu 

„Promenāde” (Nr. 17-01-AL15-

A019.2202-000030), kas tika iesniegts 

biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā projektu 

konkursa 4. kārtā ELFLA Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-

tas vietējās attīstības stratēģiju” aktivi-

tātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros,  

 Vērēmu pagasta tautas nama 

vajadzībām ir tapusi 20.gadsimta sākuma 

pilsētnieku stila tērpu kolek-

cija.Kolekcijas autore ir modes dizainere 

Velga Krukovska. Kolekcija ietver 10 

sieviešu un 8 vīriešu tērpu ansambļus, 

kas ir papildināti ar laikmetam atbil-

stošām galvassegām.(attēlā  sieviešu 

tērpu kolekcija). Projekta ietvaros tika iegādāts arī inventārs pašdarbības kolektīvu vajadzībām un tautas nama 

organizēto pasākumu materiāli-tehniskās bāzes papildināšanai.Projekta realizācijas termiņš ir no 2018. gada 1. 

aprīļa līdz 2019. gada 26. februārim.Projektu īsteno biedrība “Lobs lobam”. 

Tautas nama vadītāja S.Strupoviča 

TAUTAS NAMA AKTIVITĀTES 

No tava glāsta zaros saplaukst ziedi, 

Un marta vējos tavu elpu jūt. 

Jo laikam gan bez tevis pavasaris 

Nemaz virs zemes nevarētu būt. 

                                                /L.Vaczemnieks/ 
Pensionāru klubs “Sidrablapa” sveic pagasta 

sievietes pavasara svētkos. 

 Informatīvais izdevums. Tirāža: 300 eksemplāri 
Adrese: Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads 

Tālrunis: 64605905  
Izdevumu var izlasīt 
www.rezeknesnovads.lv sadaļā e-avīzes 

 Vērēmu bibliotēkā ir iespēja lasīt e-
grāmatas tiešsaistē  www.3td.lv mobilajā ierīcē 
vai datorā. Ja vēlies lasīt, ir jāatnāk uz Vērēmu 
bibliotēku, kur tiks piešķirts lietotājvārds un pa-
role. Tad var droši reģistrēties un lasīt. 

Regīna Volkova 
Vērēmu bibliotēkas vadītāja 


