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Šajā dienā,
īpašajā,
Visi ziedi,
smaida Jums!

Mūsu pagasta
identitātes
zīme....AKA

Kā
nepazust,
neapmaldīties un būt
atpazīstamiem šodienas
informāciju plūsmā?
Apzinot
mūsu
pagasta vērtības un
būtību, pārskatot latvju
spēka
zīmes,
par
pagasta
atpazīšanas
zīmi jeb logo, tika
izvēlēta Akas zīme.
Logo
dizainu
izstrādāja
māksliniece
Daina Salmiņa.Pagasta
identitātes zīme tika
prezentēta pagasta 75
gadu jubilejas pasākumā
”Pasmelt ūdens lāsi”,
kurš tika
atzīmēts
aizvadītā gada vasarā.
Esam
otrie
Rēzeknes
novadā,
kuriem ir savs logo un
lepojamies ar to!
Lai
Jums
vienmēr
mīlestība.
Radošas
domas
un
gandarījums
par
padarīto!
Vērēmu tautas nama
vadītāja Sarmīte
Strupoviča

Ar smaržīgiem ziediem pavasaris nāk katrā mājā.
Mēs sirsnīgi apsveicam Jūs
Starptautiskajā Sieviešu dienā.
Lai Jums vienmēr mīlestība. Radošas domas
un gandarījums par padarīto!
Apstiprināts NPA Vērēmu pagasta pārvaldes budžets 2021. gadam.
Iedzīvotāju skaits Vērēmu
pagastā uz 01.01.2021. –
1457 iedzīvotāji.
Bezdarba
līmenis
uz
01.01.2021. – 90 cilvēks (6%)
Naudas līdzekļu atlikumi Kopā:
52 222 EUR t.sk. nekustāmā
īpašuma atsavināšana 1869
EUR.,
dzīvojamā
fonda
apsaimniekošana 3178 EUR.,
īres nauda 4408 EUR.
NPA
Vērēmu
pagasta
pārvaldes ieņēmumi 2020.
un 2021. gadā .
Turpinājums 2 lappusē.

Lappuse 2
Vērēmu pagasta pārvaldes prioritātes :

NPA Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

un telpu remonts;

Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana
iedzīvotājiem.
Amatu saraksts 2021. gadam:
uz 01.01.2020. – 63,67 slodzes;
uz 01.01.2021. – 57,3 slodzes.

VĒRĒMU ZIŅAS
NPA VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDES
IZDEVUMU SADALĪJUMS ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2021.
GADA PLĀNS

NPA Vērēmu pagasta pārvaldes izdevumi 2020. un 2021. gadā
NPA VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDES PLĀNOTIE KAPITĀLIE
IEGULDĪJUMI 2021. GADĀ

NPA VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDES
2021.GADA PLĀNOTAIS IZDEVUMU
SADALĪJUMS PA EKONOMISKAJĀM

NPA VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDES PLĀNOTIE

Parādu piedziņa

Uz 01.01.2020. – 37279 EUR
Uz 01.01.2021. – 38414 EUR
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Kaut arī attālināti, bet
tomēr kopā…
Mācībās:
Jau divus mēnešus 1.-4.
klases, trešo mēnesi 5.-6. klases
un piekto mēnesi 7. – 9. klases
mācās attālināti. Tas ir ļoti ilgs
izturības un pārbaudes laiks.
Skola
ir
izstrādājusi
pārskatāmu
sistēmu
attālinātā

IZGLĪTĪBA
procesa vadīšanai. Katru nedēļas
nogali skolēni un viņu vecāki var
iepazīties ar darba plānu nākošai
nedēļai, kurā ir iekļautas gan
tiešsaistes stundas, gan katra
priekšmeta apgūstāmā viela un
sasniedzamais rezultāts. Ir arī
izstrādāts pārraudzības veids, kurā
var ļoti ātri novērtēt, vai kāds no
skolēniem nesāk izvairīties no
mācību procesa. Šādā gadījumā
skola uzreiz reaģē un mēģina rast

Kopā būšanā:
Viens no vadošajiem
Latvijas
pusaudžu
psihoterapeitiem Nils Sakss
Konstantinovs ir atzīmējis, ka
glābjot dzīvības, mēs varam
pazaudēt
dzīves.
Viņš
aktualizēja pusaudžu dabisko
vajadzību pēc tikšanās, pēc
kopā būšanas.
Lai kaut kā palīdzētu
mūsu skolēniem saglabāt
dzīvīgumu
un
pārvarētu
mājsēdes vientulību, skolas
kolektīvs izstrādāja plānu, kā
bērni var tikties un aktīvi
pavadīt laiku vienas klases
ietvaros,
ievērojot
visas
epidemioloģiskās
prasības.
Katrai klasei sporta treniņiem
svaigā gaisā tika atvēlēta
viena diena. Tā no 5. līdz 9.
Radošumā:
Kaut
arī
strādājam
attālināti, tomēr interešu
izglītība nav apstājusies.
Šogad pirmo gadu skolā
darbojas jauno žurnālistu
pulciņš skolotājas Guntas
Graznovas vadībā. Darba
kodols ir 7. klases skolēni,
kuri
ir
paspējuši
mūs
iepriecināt nu jau ar trim
vizuāli skaistiem, saturiski un
aktuālas
informācijas
piepildītiem, interesantiem un
uzmanību
piesaistošiem
numuriem
par
skolu,,VPziņas”.
Iepazīties
ar
šiem
numuriem var skolas mājas

klasei skolēni šonedēļ tikās,
lai skolotāja Edgara Kļaviņa
vadībā
sportotu,
apgūtu
tūrisma iemaņas, vienkārši arī
ieraudzītu
un
uzsmaidītu
viens otram pēc tik ilgas
nesaredzēšanās.

lapā www.skola.veremi.lv
Liels prieks arī par
pagarinātās grupas bērnu
un
skolotājas
Ināras
Ratnieces
aktīvo
sadarbību. Šīs sadarbības
rezultātā tapušie darbiņi
priecējuši
lasītājus
laikraksta
,,Rēzeknes
Vēstis”
lappusītē
,,Kurkulēns”.
(Skat.sk.Ināras Ratnieces
rakstu …)
Vēlam radošumu un
enerģiju arī turpmāk! Lai
izdodas!

Lappuse 3
risinājumu,
gan
piedāvājot
skolēnam individuālās konsultācijas,
gan piesaistot sociālos darbiniekus.
Tādā veidā skola notur ikkatru
skolēnu un nepieļauj iespēju, ka
kāds no mūsu bērniem varētu
padoties ilgajai prombūtnei un
nepabeigt iesākto klasi.
Liels paldies visiem – gan
bērniem, gan vecākiem, gan
pedagogiem
par
lielo darbu,
izturību un nepadošanos!

Lappuse 4
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Iniciatīvā:
Apbrīnojama ir skolēnu un skolotāju
spēja arī šajā laikā izdomāt
izaicinājumus sev un pārējiem, tā
dažādojot
diezgan
vienmuļo
ikdienu. 4. klase ar skolotāju Inetu
Baugu šonedēļ aicināja visus
skolēnus un skolotājus veidot
sniega skulptūras. Prieks, ka šis 4.
klases uzsaukums tika sadzirdēts un
realizēts gan individuāli, gan klasēs
kolektīvi.
Skolēnu iesūtītie darbi.

Uzņēmībā:

teātra
mākslas
aktivitātēm
2021.gadā. Skolotājas uzrakstītais
projekts tika atbalstīts un skolai
piešķirti 300 eiro leļļu teātra
skatuves, leļļu un citu rekvizītu
iegādei. Paldies , skolotāj!

laikā! Par spēju nepadoties,
par atbildību, par prasmi
saglabāt izpratni un cieņu
vienam pret otru, par spēju
iedrošināt un uzrunāt! Lai
mums visiem izdodas!

ragaviņām,
slidojam,
veļam
sniegavīrus...
22.februāra numurā bērni stāstīja
par ziemas priekiem.
Redaktore Aleksandra priecājas
par skolēnu lielo atsaucību.
Izrādās, ka Kurkulēnu labprāt lasa
mūsu novada vecāka gadu
gājuma cilvēki, ar nepacietību
gaida bērnu sastādītās krustvārdu
mīklas.
Paldies par skaistajiem
zīmējumiem un aplikācijām Alisei
Bogdanovai, Keitai Vaičukai, Agijai
Ivonei, Rasai Ģipslei, Rinaldam
Āboliņam no 2.klases, Artim
Karzubovam
un
Ralfam
Doropoļskim no 1.klases, Annikai

Supei, Guntaram Rudzītim, Elīzai
Opincānei par krustvārdu mīklām,
Martai Keiseļai par stāstu.
Pašreiz skolēni gatavo
radošus darbiņus par saviem
draugiem
un
mīluļiem
–
mājdzīvniekiem,
kuri
reizēm
kliedē vientulību, palīdz vai šad
tad arī traucē mācīties.
Kaut arī mācāmies katrs
no savām mājām, tomēr kopīgā
radošā darbošanās mūs visus
vieno. Ar saviem darbiņiem
dalāmies WhatsApp grupā, viens
otru novērtējam, uzslavējam un
iedrošinām.

Neatlaidība un uzņēmība
vienmēr
vainagojas
ar
panākumiem. Tā skolotāja Laura
Kalvāne atsaucās uz Rēzeknes
novada
pašvaldības
Izglītības
pārvaldes izsludināto konkursu par
Paldies, mīļie skolotāji,
finansējuma piešķiršanu materiālās cienījamie vecāki un
bērni,
bāzes papildināšanai leļļu teātra un par lielo darbu šajā sarežģītajā Verēmu pamatskolas direktore Iveta

Kopš pagājušā gada
pavasara
Verēm u
pamatskolas 2.klases bērni aktīvi
sadarbojas ar Rēzeknes Vēstu
redaktori,
bērnu
pielikuma
''Kurkulēns'' veidotāju Aleksandru
Elksni – Pavlovsku.
Neskatoties uz to, ka
pašreiz mācāmies attālinātu, pēc
mācību
stundām
pagarinātās
grupas laikā 1.,2., un 3.klases
skolēni labprāt zīmē, aplicē, sacer
mazus dzejolīšus, stāstiņus, veido
krustvārdu mīklas.
9.februāra
Kurkulēnā
ievietojām radošus darbiņus par
draugiem, ar kuriem satiekamies
ārā, kopā slēpojam , braucam ar

Turpinājums 5 lappusē.
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Turpinājums no 4 lappuses.

Alise Bogdanova, 2. klase

Keita Vaičuka, 2. kl.

Rinalds Āboliņš, 2. kl.

Artis Karzubovs 1, kl.

Vērēmu pamatskolas skolotāja Ināra Ratniece

Rasa Ģipsle 2. kl.

Ļoti ceram, k a pavasarī atgriezīsim ies sk olā!
Esam ieplānojuši mācību ekskursiju uz Rēzeknes Vēstu
redakciju,
lai
tuvāk iepazītos ar
''Kurkulēnu'',
uzzinātu, kā top
laikraksts,
iepazītos ar tā
veidotājiem.
Paldies
Aleksandrai
ElksneiPavlovskai par
iedrošināšanu,
uzmundrinājumu
un sadarbību!

Vērēmu
pamatskolas
skolotāja Ināra
Ratniece
Agija Ivone 2.

Lappuse 6

KULTŪTA - BIBLIOTĒKA

2021.gadam Vērēmu
pagasta bibliotēkā ir abonēti
sekojošie laikraksti un
žurnāli :
A 12-ceļš uz Latgali
Astes
Ieva
Ievas Stāsti
Ir
Kas Jauns Avīze
Lauku Māja
Praktiskais Latvietis
Privātā Dzīve
Vērēmu pagasta bibliotēkā
2021.gadā būs pieejamas
sekojošas datu bāzes:
SIA Lursoft „Laikrakstu
bibliotēka” satur vairāk kā 50
Latvijas
centrālo
un
vietējo
periodisko izdevumu pilntekstu
publikācijas, aktuālas ziņas un
preses apskatus. (www.news.lv)
Letonika- ir uzziņu un tulkošanas
sistēma, kuras galvenais mērķis ir
sniegt
sistematizētu,
enciklopēdisku
uzziņu
un
tulkošanas informāciju. Letonika
ietver
"Latvijas
Enciklopēdisko
vārdnīcu", "Terminu vārdnīcu",
tulkojošās
un
skaidrojošās

Rēzeknes Vēstis
Ievas Dārzs
Ievas Padomu Avīze
Ievas Veselība
Lielais detektīvs (Bērnu)
Kā būt Laimīgai
Rūķītis(bērnu)
100 Labi Padomi
Skola & Ģimene
Tautas Veselības Avīze
МК Латвия
1000 Советов
Девчата
Латвийские Вести
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju
"Latvijas
vēsture",
interneta
lappušu norādes, bet sadaļā
Literatūra
pieejami
latviešu
literatūras grāmatu pilnie teksti.
(www.letonika.lv)
Arī
turpmāk
aicinu
izmantot bibliotēkas piedāvātos
attālinātos pakalpojumus:
3td e-GRĀMATU bibliotēku
No 12. janvāra bibliotēka ir
atsākusi
grāmatu
izsniegšanu
klātienē, tomēr krājums nav
pieejams apmeklētājiem brīvpieejā
(pe ieejas durvīm ir novietots
galdiņš), bet informācijas resursi
pēc lasītāja pieprasījuma tiek

VĒRĒMU ZIŅAS
Панорама Резекне
Бабья Радость
Девчонки
Кудесница
Люблю
Откровения Звезд
Толока. Сваты
Толока. Сваты. Заготовки
Толока. Сваты На кухне
Толокаю Сваты На даче
Здоровая семья
Все на дачу
Толока. Сваты На пенсии

sameklēti un izsniegti. Aicinu
apmeklētājus
izvērtēt
savu
veselības stāvokli un neapmeklēt
bibliotēku, ja ir elpceļu infekcijas
slimības simptomi ,ja personai ir
noteikta
izolācija mājās.am
sagatavoties,
noskaidrojot
interesējošos
informācijas
resursus.
Lasītāju
atnestie
/
izmantotie informācijas resursi tiek
ievietoti karantīnā uz 72 stundām.
Bibliotēkās tiek nodrošināta iespēja
ievērot roku higiēnu. Aicinām
izvērtēt savu veselības stāvokli un
neapmeklēt bibliotēku, ja personai
ir slimības simptomi.

Paldies visiem vecākiem , kuri kopā ar bērniem
atbildēja uz visiem jautājumiem , kuri bija
prezentācijas pēdējā slaidā, un atbildēt varēja tikai
tie, kas bija izlasījuši visu Valentīna dienas rašanās
vēsturi. Paši centīgākie saņēma balviņas!
Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja Regina Volkova.
KULTŪRA - TAUTAS NAMS
Zemledus makšķerēšanas temperatūta , kas termometra uzrādīja Lielāko lomu un
sacensību
“Škeņevas stabiņā rādīja – 16 grādus. ieguva 1.vietu
Pulksten 9.00 tika dots Starts, 2.vieta Jānim Gailumam
loms” balvas sadalītas !
mastā uzvilkts
sacensību no Lendžu pagasta, 3.vieta
karogs, un makšķernieki ar vērēmietim Aināram Zvīdrim.
Atzinību un balvas par
Sestdien13.februārī no cerībām “Ne asakas” , devās uz
plkst.9.00 līdz 12.00 Vērēmu ezera.
Lielāko
un
Mazāko
zivi
Pēc
sacensību saņēma arī vērēmietis Aldis
pagastā
notika tradicionālās
-Par
uzvarētāju Strangats.Un sacensību titulu
7.Zemledus
makšķerēšanas nolikuma
makšķerēšanas “Ātrākais urbis” ieguva arī
sacensības “Škeņevas loms” ar zemledus
mērķi
popularizēt sacensībās kļūs sacensību Aldis Strangats.
kuram
būs Paldies
makšķerēšanas
sportu
kā dalībnieks,
sacensību
noķerto
zivju dalībniekiem
veselīgu un aktīvu sporta veidu. vislielākais
un
viņu
Uz sacensībām bija ieradušies 9 kopējais svars.
atbalstītājiem,
kuri
arī
bija
makšķernieki.(arī entuziasti no Šogad
veiksmīgākais
bija ieradušies atbalstīt savējos.
Lendžu pagasta).Īstus zemledus vērēmietis
Aldis
makšķerniekus nebaidīja ne Strangats ,k urš svēršanā
Turpinājums 7 lappusē.
ziemeļnieks

vējš,

ne

arī
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p.s.Visu sacensību laika posmu tika ievēroti ar
Covid19 saistītie noteikumi.
Vērēmu tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča

IESKATS PAGASTA VĒSTURĒ

Nosaukums:
Ausma
(Rēzekne);
Izdošanas
datums:
24.01.1957;
Izdevuma
numurs: 10;
Autors:
Laizāne, B.

VĒRĒMU ZIŅAS
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INGORMĀCIJA PAR BĀRIŅTIESU
Piesardzības pasākumu nolūkā, sargājot personu veselību un drošību, Rēzeknes novada Dricānu
bāriņtiesa aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību ierasties klātienē bāriņtiesā un lūdz samazināt
klātienes apmeklējumus.
Pirms doties uz bāriņtiesu, aicinām ar bāriņtiesas darbiniekiem sazināties telefoniski, izstāstīt savu vēlmi,
un vienoties par risinājumu.
Bāriņtiesas kontaktinformācija
64640644; mob. 20228847

Bērzgales, Vērēmu, Lendžu pagastā – 27351969

Dricānu, Strūžānu, Rikavas pagastā – 27874602
Sakstagala, Kantinieku, Ozolmuižas, Ilzeskalna pagastā – 202446111
Nautrēnu, Audriņu, Gaigalavas, Nagļu pagastā – 64644539
Bāriņtiesa klātienē nodrošina tos pakalpojumus, ko nav iespējams veikt attālināti.
DOKUMENTU SAŅEMŠANA UN IZSNIEGŠANA BĀRIŅTIESĀ IESPĒJU ROBEŽĀS TIEK ORGANIZĒTA
ELEKTRONISKI:
1. Iestādes oficiālajā e – adresē vai e – pastā:
barintiesa.dricani@rezeknesnovads.lv
2. Ievietot attiecīgās pagasta pārvaldes pasta kastē, slēgtā aploksnē ar norādi BĀRIŅTIESAI
3. VAI AR PASTA STARPNIECĪBU, SŪTOT UZ ADRESI: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes
novads. LV-4615

Neatliekamos bērnu tiesību aizsardzības gadījumos ārpus darba laika vērsties Valsts policijā 110.

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

Atbildīgā par izdevumu - Regīna Volkova Vērēmu pagasta
bibliotēkas vadītāja,
regina.volkova@rezeknesnovads.lv
Tel. 64605905, Mob.: 26566951
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

IZDEVĒJS:
IZDEVĒJS: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀDE “NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA”
STRUKTŪRVIENĪBA „VĒRĒMU PAGASTA
PĀRVALDE”

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

