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Rēzeknes novada pašvaldības
Iestādes „ NAUTRĒNU PAGASTU APVIENĪBA”
Struktūrvienības „ VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE”
Un zemākā līmeņa struktūrvienību
„ VĒRĒMU PAGASTA BIBLIOTĒKA”
„ VĒRĒMU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
Reģ. Nr. 409000027430

DARBA LAIKS NO
01.11.201.

Tev mūžam dzīvot Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā,dziļumā!
Vērēmu pagasta pārvalde sveic
savus iedzīvotājus Latvijas valsts svētkos!
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Darbdienas
nosaukums
PIRMDIENA

Darba
laiks
08.00-16.30

Pusdienu
pārtraukums
12.00-12.30

OTRDIENA

08.00-16.30

12.00-12.30

TREŠDIENA
CETURTDIENA
PIEKTDIENA

08.00-18.00
08.00-16.30
08.00-15.00

12.00-12.30
12.00-12.30
12.00-12.30

SESTDIENA
SVĒTDIENA

BRĪVDIENA
BRĪVDIENA

RANTS CEĻA PĀRBŪVE VĒRĒMU PAGASTĀ

Šovasar tika uzsākti atlikušā projekta ceļu būvdarbi Vērēmu pagastā. Vērēmu pagastā autoceļa
Nr.9602 “Sondori – Loborži “1,5 km posma pārbūvi AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs SIA “Vaivars” varēja uzsākt tikai pēc SIA “TET” elektronisko sakaru kabeļu līnijas
posma pārbūves būvdarbiem, kuru izpildi veica SIA
“ELRUN”. Līdz ar to Vērēmu pagasta ceļa pārbūve uzsākta
šovasar augustā un darbu pabeigšana plānota līdz 2020.
gada 1. jūlijam. Lūdzam novada iedzīvotājus izturēties ar
saprati pret neizbēgamajiem satiksmes ierobežojumiem ceļu
pārbūves darbu laikā!
Administrācija

Administrācija
ATGĀDINĀJUMS!
Cieto sadzīves atkritumu konteineros
AIZLIEGTS izbērt:
1. karstus pelnus, izdedžus, zemi,
2. akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus,
3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus,
4. lielgabarīta atkritumus,
5. šķidros atkritumus,
6. medicīniska un veterināra rakstura atkritumus,

11. novembrī un 18. novembrī
aicinām ikvienu Vērēmu pagasta
iedzīvotāju ar sveces liesmiņu
izgaismot savas mājas logu, lai
gaisma mūs vieno! Daudz laimes
mums visiem!

7. sprāgstošus un pašaizdegošus savienojumus,
toksiskas vielas,
8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas,
9. u.c. atkritumus, kuri tiek klasificēti kā bīstami atkritumi,
Inese Pridane
Vērēmu pagasta pārvalde,
grāmatvede
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Mobilās brigādes pakalpojums Rēzeknes novadā
No šī gada oktobra mēneša
Rēzeknes novada iedzīvotāji, it
sevišķi vientuļie pensionāri, invalīdi
un trūcīgās personas, kam ir
vajadzīga sociālā aprūpe, var
izmantot
sociālo
aprūpētāju
mobilās brigādes pakalpojumus.
Ir jāņem vērā, ka katrās
personas sociālā situācija tiek
izskatīta
individuāli. Izvērtējot
personas materiālo un sociālo
situāciju, piemēram, ienākumus,
ģimenes un atbalstāmo personu
sastāvu, dzīvesvietas attālumu,
veselības stāvokli, un vajadzības, Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt personai vai atteikt pieprasīto
pakalpojumu.
Darbinieki -sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs un šoferis sniedz nepieciešamu palīdzību, ko seniors nespēj
paveikt saviem spēkiem, piemēram, atnest malku, tīrā ūdens ienešana telpās un netīrā iznešana, atkritumu iznešana,
doties uz veikalu, lai iegādātos pārtiku, medikamentus un citas ikdienā nepieciešamās preces. Aprūpētāji var aizvest
klientu uz pagasta centru, kur pieejama duša, veļas mazgātava un friziera pakalpojumi.
Mobilās brigādes pakalpojums ir paredzēts ātrai (operatīvai) darbību veikšanai, kas ļauj dienas laikā palīdzību
sniegt daudziem senioriem.
Transportlīdzeklī ir paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem un nestuvēm, kas dod iespēju, gulošo personu un
personu ratiņrēslā nogādāt pie ārsta, un citiem viņam vajadzīgiem speciālistiem.
Mobilās brigādes pakalpojumam var pieteikties pie Vērēmu pagasta sociālā darbinieka, kontakttālrunis: 64605904;
mob. 28666449.

Miķeļdienas lustes pie Tautas Nama

Sagatavoja
S. Strupoviča
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Bibliotēkas aktualitātes
Nekrāt putekļus uz grāmatām plauktos, bet gan ļaut tām ceļot pie jauniem
lasītājiem . Bibliotēkas pirmajā stāvā atrodas „Grāmatu apmaiņas plaukts,” kurā
varat atstāt savas personīgās grāmatas un paņemt no šī plaukta sev vajadzīgās
(grāmatas paliek jūsu personīgajā lietošanā, tās atpakaļ nav jāatdod). Grāmatas arī
var nodot bibliotēkā, kur, izvērtējot to saturu un saglabātības pakāpi,
nepieciešamības gadījumā tās tiks iekļautas krājumā, bet, ja tas
nav
nepieciešamas, tiks ievietotas speciāli paredzētajā plauktā Lasītājs lasītājam.
Daudzi jau ir iecienījuši šo plauktu, regulāri nāk, bieži atrodot sev interesējošo
grāmatu, kuru ņem līdzi uz mājām jau kā savu īpašumu. Plaukts nekad nav tukšs.
Sagatavoja R. Volkova

TAUTAS NAMA AKTUALITĀTES
Senioru deju kopa „Mārtiņrozes” viesojās Daugavpils novadā

Notikumu kaleidoskops Verēmu pamatskolā
Drošības nedēļa
Nav nekā svarīgāka par bērnu drošību. Tādēļ
septembra pēdējā mēnesī skolā notika Drošības nedēļa.
Nedēļas ietvaros uz skolu tika uzaicināti ciemiņi no
Latvijas dzelzceļa un drošības dienesta.
LDz pārstāve Māra Baumane skolēniem stāstīja un ar
multfilmu palīdzību demonstrēja, cik liela nozīme ir
piesardzībai atrodoties uz dzelzceļa un tā tuvumā.
Savukārt Valsts glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes vada komandiera vietnieks Maksims Dimpers
runāja ar skolēniem par drošības pamatjautājumiem – ceļu
satiksmes noteikumiem, drošību uz ūdens, ledus, kā
rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu Metodiskā
diena Verēmu pamatskolā
24. oktobrī Verēmu pamatskolas pedagogu kolektīvs
uzņēma Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu
pedagogus, lai dalītos savā darba pieredzē. Dienas
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ietvaros
skolotāji
noklausījās
Anitas
Gailes
lekciju ,,Pārmaiņas- iespēja izaugsmei”, piedalījās trīs
Verēmu pamatskolas skolotāju vadītās meistarklasēs,
iepazinās ar skolas vidi, un ,visbeidzot, fizioterapeita
Aivara Kaupuža vadībā uzzināja par fizisko aktivitāšu
nozīmi savas veselības saglabāšanā. Aizbraucot viesi
teica siltus pateicības vārdus, novērtējot gan kopējo skolas
komandas darbu, gan skolotāju vadītās meistarklases, gan
organizētās aktivitātes, pateicās par idejām un
materiāliem, par silto gaisotni. Lūk daži skolotāju vērtējumi:
,,Ļoti ražīga diena!”, ,,Radoša, pozitīva, domas rosinoša
diena!” .
Paldies visai skolas komandai par ieguldīto darbu!!!
Notikumus apkopoja skolas direktore Iveta Gaile

Notikumu kaleidoskops Verēmu pamatskolā
Pretī bronzai.
Pildot Edinburgas hercoga starptautiskās
jauniešu pašaudzināšanas programmas Award
bronzas līmeņa izaicinājumus, trīs 9. klases awardieši
jūnijā un septembrī kopā ar saviem draugiem un
awardiešiem no Priežmales pamatskolas veica divu
dienu ekspedīciju gar Lubānas ezeru. Jauniešiem bija
jāpārvar
gan vairāk
kā 30 km
liels
attālums,
gan jāiztur
vasaras
svelme 30
grādu

Dzeja uz asfalta

Dzejas
dienu pasākums
šogad notika savādāk. 6. septembrī skolēni sev mīļākās
un īpašākās dzejas rindas
rakstīja uz asfalta skolas
apkārtnē. Visi bija centušies
ne vien uzrakstīt, bet arī
skaisti noformēt veikumu.

Awardiešu talka Likteņdārzā
7. septembrī skolas awardieši kopā ar draugiem piedalījās ikgadējā Latvijas Award talkā Likteņdārzā. Jaunieši piedalījās ābolu vākšanas talkā, sulu spiešanā, kociņu ieziemošanā.

Rudens pārgājiens
temperatūrā,
gan
rudens
vēji
un
lietavas. Tas bija
pēdējais izaicinājums
pretī bronzai. 29.
novembrī
Dairis,
Vadims un Edīte
dosies uz Rīgas VEF
kultūras pili saņemt
savus pirmos Award
apbalvojumus.

Pārgājiens jūnijā

Tēvu diena
Nu jau tradicionāli Verēmu
pamatskolā
pirmajās
septembra dienās notiek Tēvu
diena. Šogad 11.septemrī tā
noritēja kā komandu kopīga
darbošanās
dažādās
atraktīvās stacijās. Pasākums
sākās
ar
kopīgu ,,Iekustināšanos”, kam
sekoja
komandu
,
kas
sastāvēja
no
tētiem,
vectētiņiem, krustēviem un dažādu
vecuma grupu skolēniem, cīņa
skolotāju organizētajās stacijās.
Noslēgumā visi baudīja skolas
saimnieču sarūpēto sautējumu un
piparmētru tēju.

4

Notikumu kaleidoskops Verēmu pamatskolā
Mācību gada sākums Verēmu pamatskolā iezīmējās ar daudziem pasākumiem.
Priecājamies!
Esam lepni, ka 2018./2019. m.g. eksāmenu rezultātu apkopojumā esam 1. vietā Rēzeknes
novadā! Labākie rezultāti Verēmu pamatskolai ir gan latviešu valodas eksāmenā, gan
matemātikas, gan svešvalodu (angļu un krievu val.) eksāmenos. Priecājamies par labi
padarīto darbu!
Sveicam!
3. oktobrī svinīgā pasākumā Gaigalavā tika
sumināti labākie skolotāji novadā.
Par
profesionālu, godprātīgu un radošu darbu
skolēnu izglītošanā un audzināšanā ar
Rēzeknes novada Pateicības rakstu tika
sveiktas Verēmu pamatskolas skolotājas – Ilona
Dovidenkova, Marina Šarigina un Ināra
Ratniece. Par sirdsmīlestību, radošu un
apzinīgu darbu pirmsskolas jaunākās grupas izglītošanā apbalvota pirmsskolas skolotāja
Valentīna Arbidāne.
Tika godinātas arī jaunās skolotājas, kuru profesionālā darbība sākusies 2019. gadā.
Sveicam savā kolektīvā sākumskolas skolotājas Guntu Groznovu un Egiju Meļko!

Meža ekspedīcija.
Septembra mēnesī jau vairākus gadus notiek LVM
rīkotās
meža
ekspedīcijas
6.klašu
skolēniem. Verēmu pamatskolas 6.klases skolēni arī
piedalījās šajā ekspedīcijā Taudejāņu mežā. Skolēni

izgāja cauri vairākām stacijām, kur uzzināja, gan kā
noteikt koka vecumu, gan koka koku augstumu, gan
mācījās skaitīt kokus jaunaudzē. Skolēni to novērtēja
kā izzinošu, saistošu piedzīvojumu: ,,Patika šī diena!
Bija forši!”

Zaļās klases aktivitātes Sarkaņkalnā
2019. gada 12. septembrī Verēmu pamatskolas 5.-9.

Mācību ekskursijas
Septembra un oktobra mēnešos skola katrai klasei organizēja tuvākas
un tālākas mācību ekskursijas.
1. klase - Mini Zoodārzs;
2. klase - Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca Balvu
novadā, senlietu privātkolekcija “Saipetnieku Brīvdabas muzejs” ;
3. un 4. klases - Aglonas novads: Aglonas maizes muzejs, Aglonas
briežu dārzs, Čortoka ezers un Karaļkalns;.
5. klase -mācību ekskursija uz Daugavpili;
6. – 9. klases- mācību ekskursija uz Lietuvu.

Smilšu animācijas izrāde “Mazais princis”

klases skolēni bija
to 1200 izglītojamo
vidū, kuri piedalījās
‘’Latvijas Finiera”
Zaļās
klases pasākumā,
kurš notika ‘’Latvijas
Finiera’’ aktīvās
atpūtas un izglītības
vietā’’ Sarkaņkalns”.

3.oktobrī
iniciatīvas
Skolas soma
ietvaros
5.9.kl.skolēni
apmeklēja
Smilšu
animācijas
izrādi “Mazais

princis” Latgales vēstniecībā Gors.
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Adamovas sporta zāles noslogojuma grafiks

2019./2020.m.g

Diena

Laiks

Nodarbības

PIRMDIENA

10:40-14:20
17:3019:30
19.30.-21.30

Vērēmu pamatskola
Rēzeknes novada BJSS
Novads –Basketbols
(sievietes)

OTRDIENA

17:30-20:30

Novada pašvaldība,Vērēmu
pagasts-Volejbols

Z.Mihailova

TREŠDIENA

10:40-14:20
17:30-19:30
19:30-21:30

Verēmu pamatskola
Rēzeknes novadsBJSS
Novads-basketbols(sievietes)

Z.Mihailova

CETURTDIENA
PIEKTDIENA

17.30-20.30

Novada pašvaldība, Vērēmu
pagasts-volejbols
Rēzeknes novada BJSS
Rēzeknes novads –volejbols
(sievietes)

Z.Mihailova

SESTDIENA,
Ja nav sacensību
SESTDIENA

10:00-12:00
12.30-14:30

Rēzeknes novada BJSS
Rēzeknes novads-volejbols
( sievietes)
Sacensības

Z.Mihailova

17.00-19:00
19:00-21:30

Piezīmes
Z.Mihailova

P.S. sestdien, svētdien
Sābru Volejbola Līga

notiek

Sporta organizators: Zaiga
Mihailova

Z.Mihailova

Z.Mihailova

No 25 līdz 28 novembrim
Vērēmu Tautas namā
Radošās darbnīcas Adventes atklāšanai
(idejas Adventes dekoru izgatavošana. Izstāde
pārdomām).
Līdzi var ņemt dabas materiālus (čiekurus,
sūnas, eglīšu rotājumus).

Informatīvais izdevums. Tirāža: 300 eksemplāri
Adrese: Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads
Tālrunis: 64605905
Izdevumu var izlasīt:
www.rezeknesnovads.lv, sadaļā e-avīzes
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