VĒRĒMU ZIŅAS
ZIŅAS ĪSUMĀ

 RĒZEKNES

NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IESTĀDES
„NAUTRĒNU
PAGASTU
APVIENĪBA”
STRUKTŪRVIENĪBAS
„VĒRĒMU
PAGASTA
PĀRVALDE”
PĀRVALDES
VADĪTĀJS Vladimirs Bistrovs
atrodas uz darbnespējas
lapas. Vladimira Bistrova
pienākumus pilda RĒZEKNES
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
IESTĀDES
„NAUTRĒNU
PAGASTU
APVIENĪBA”
STRUKTŪRVIENĪBAS
„
Bērzgales pagasta pārvalde”
pārvaldes vadītājs Arvīds
Dunskis, mob. t. 28378899.

 No 02.11.2020.
Vērēmu pagasta kases
darba laiks :
Pirmdien 8.00 – 12.00
Otrdien kase nestrādā
Trešdien 8.00 – 12.00
Ceturtdien kase nestrādā
Piektdien 8.00-12.00
Lūdzam veikt rēķinu apmaksu
internetbankā
Vērēmu pagasta pārvaldes
rekvizīti:
NAUTRĒNU PAGASTU
APVIENĪBA RĒZEKNES
NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀDE
LV14HABA0551046048478
Swedbank AS
Reģistrācijas Nr.
40900027430

Novembris (84 )

2020. GADS

Ik gadu Lāčplēša dienā visā Latvijā iededz
neskaitāmas sveces un dodas lāpu gājienos, pieminot un
glabājot atmiņā Latvijas brīvības cīnītājus. Darīsim to arī mēs!
18.novembrī, sūtīsim siltus sveicienus mūsu mīļajai
Latvijai dzimšanas dienā!
Būsim visi kopā mūsu valsts svētkos, kad īpaši izjūtam tautas vienotību, un
iedegsim siltās liesmās gan svecītes, gan savas sirdis vēl lielākā mīlestībā pret mūsu
valsti – Latviju!
Rēzeknes novadā visiem 7.-12. klašu skolēniem, kuri mācās attālināti, ēdināšanu nodrošinās ar
pārtikas pakām
Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 13.
novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti (speciālā izglītības iestāde mācību
procesu turpina īstenot atbilstoši skolas izvēlētajam modelim), Rēzeknes novada domes sēdē 5.
novembrī tiks skatīts lēmuma projekts, ka visi Rēzeknes novada skolu 7.-12. klašu izglītojamie, kuri
mācās attālināti, jānodrošina ar pārtikas pakām.
Pašvaldības pagastu apvienībām būs jāorganizē pārtikas paku komplektēšana un
izsniegšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārtikas pakas plānots izsniegt izglītojamajiem ar
skolu starpniecību no 2020. gada 5. līdz 9. novembrim.
Pārtikas paku izmaksas tiks segtas, veicot norēķinus atbilstoši publiskā iepirkuma
rezultātā noteiktajām cenām, nepārsniedzot maksu par pusdienām 1,00 eiro dienā.
Viena pārtikas paka tiks komplektēta 15 eiro apmērā pēc aprēķina 1 eiro par attālināto
mācību dienu (Rēzeknes novada domes lēmums) par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 13.
novembrim.
Ņemot vērā veselīga uztura pamatprincipus, kā arī Ministru kabineta 2012. gada 13.
marta noteikumus Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem”
pārtikas
pakās
atbilstoši
nepieciešamajam
enerģijas
un
uzturvielu
daudzumam būs iekļauts: griķi,
rīsi, milti, makaroni, cukurs,
kausēts siers, desa, konservēti
zirnīši, auzu pārslas, cepumi,
sausās brokastis, augļi.

Maksājot internetbankā,
norādīt RĒĶINA numuru

Rēzeknes novada pašvaldība

106

64607706
64607171

Lana Petrova

Silvija Kipļuka

Laura Ieviņa

Vadims Čuhnovs

Liāna Proško

Personāla speciāliste – arhivāre

Juriste

Lietvedības sekretāre

Jurists

Juriste (iepirkumu speciāliste)

29221078

Biruta Rīvāne

Inese Muhamberga

Igors Derjagins

Aldis Ciukmacis

Sporta speciālists

Bērnu-jaunatnes sporta sk. direktors

LIZDA Rēzeknes un Viļānu novadu padoVija Dikule
mes priekšsēdētāja
Informācijas sistēmu uzturētāja
Dace Barkāne

Natālija Melne

104
505

64607187

114

64607173

62103040

64607196

27897754

26531922

29405904

26112336

26171510

26381551

26160103

29221328

20221180

28317554

104

26417710

Ilona Bruskovska

64607173

102

Lilija Šodnaka

Aija Dundure

64607204

26531830

Janīna Lazovska

Pirmsskolas izglītības metodiķe
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos
Sociālā pedagoģe
Speciālās izglītī- Speciālā pedagoģe
bas atbalsta
Psiholoģe
centrs
Logopēde

22013477

26498037

29443013

Ekonomiste

110

29121139

64607186

Elita Opincāne

Liga Bistrova

29469704

Jaunatnes lietu speciāliste

64607201
64607204

Guntars Skudra
Vilis Deksnis

Aivars Mežatučs

29495624
26531830

26318822

26677532

26418606

26661232

Jaunatnes lietu speciālists

101
102

222

204

Anita Rudziša

64607202

26498011

29452119

29496170

29424321

Privātais
Mobilais

Pārvaldes vadītājs
Vadītājas vietnieks
Pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste
Interešu izglītības speciāliste

Izglītības pārvalde

115

64622238

Iveta Ladnā

Juriste

307

Viktorija Kuprinska

Lietvede
64607191

Ilona Turka
203

555

202

201

Nodaļas vadītāja
64607200

64607174

Jānis Troška

Izpilddirektors

Juridiskā un lietvedības nodaļa

64623200

Elvīra Pizāne

Priekšsēdētāja vietniece

64622231

Ārējais telefona Iekšējais telefona Darba moNr.
Nr.
bilais

Monvīds Švarcs

Vārds, uzvārds

Priekšsēdētājs

Novada pašvaldības vadība

Amats

dace.barkane@saskarsme.lv

vija.dikule@saskarsme.lv

igors.derjagins@saskarsme.lv
sports@rdnet.lv

inese.muhamberga@saskarsme.lv

natalija.melne@saskarsme.lv

ilona.bruskovska@saskarsme.lv

lilija.sodnaka@saskarsme.lv

aija.dundure@saskarsme.lv

biruta.rivane@saskarsme.lv

janina.lazovska@rezeknesnovads.lv

Liga.bistrova@rezeknesnovads.lv

Aivars.mezatucs@saskarsme.lv

anita.rudzisa@saskarsme.lv

elita.opincane@saskarsme.lv

guntars.skudra@saskarsme.lv
vilis.deksnis@saskarsme.lv

Liana.prosko@rezeknesnovads.lv

vadims.cuhnovs@rezeknesnovads.lv

laura.ievina@rezeknesnovads.lv

silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv

lana.petrova@rezeknesnovads.lv

iveta.ladna@rezeknesnovads.lv

Viktorija.kuprinska@rezeknesnovads.lv

ilona.turka@rezeknesnovads.lv

janis.troska@rezeknesnovads.lv

elvira.pizane@rezeknesnovads.lv

monvids.svarcs@rezeknesnovads.lv

E-pasts

41

4

Maltas vidusskola

Prokuratūras
spārnā, 2.
stāvs, 2. kab.

4

2

3
Feimaņu pagasts
Ozolmuižas
pagasts

10

9
2

22

8

17

23

20

19

21

18

16

Kabineta nr.
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Inga Aleksandroviča
Agnese Mikučanova
Ivans Simanovičs
Kristaps Reinieks
Lolita Ulanova
Vladimirs Kalinko

Anita Bringule

Speciāliste zemes nomas jautāju-

120
310

64607205
64607185

Eduards Medvedevs

64607187

304

64607198

IT projektu vadītājs

302

64607177

505

309

306

64607197

113

64607189

64607195

Anna Jaudzema
Inta Rimšāne
Sintija Batare
Diāna Selecka
Anna Rancāne
Tatjana Kārkliniece
Liga Romančuka
Inga Zapāne
Brigita Arbidāne
Ligita Harčevska
Ilze Zelča

312

303
109
109

305

64607188

64607199
64607193
64607193

64607203

315

301

64607190

64607182

300

64607180

Vecākā vides aizsardzības speciālis- Klinta Bērziņa

Nodaļas vadītāja
Ārējo sakaru organizatore
Starptautisko projektu vadītāja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mājas lapas satura redaktore
Teritorijas plānotāja
Teritorijas plānotāja
Projektu vadītāja
Projektu vadītāja
Rēzeknes novada TIC vadītāja
Lauku tūrisma speciāliste

Attīstības plānošanas nodaļa

Juris Zvīdriņš
Indra Kroiče
Ausma Sprukte
Marta Vizule

Dienesta vadītājs
Nodokļu administratore
Nodokļu administratore
Vecākā zemes lietu speciāliste

Zemes pārvaldības dienests

Būvvaldes vadītāja
Būvtehniķis
Būvinspektors
Būvinspektora palīgs
Juriste
Arhitekts

Būvvalde

Nodaļas vadītāja
Bibliotēku informācijas speciāliste
Kultūras metodiķe

Ināra Pleikšne
Valentīna Viša
Ināra Grietiņa

Veronika Jakovļeva
Austris Seržants
Māra Razguļaja
Anita Krasnobaja

Galvenā grāmatvede
Budžeta ekonomists
Vecākā grāmatvede
Vecākā grāmatvede

Kultūras nodaļa

Silvija Ančikovska
Velta Šaraka
Larisa Simanoviča

Nodaļas vadītāja
Vecākā grāmatvede
Vecākā grāmatvede

Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļa

20222782

29387811

anita.bringule@rezeknesnovads.lv

juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv
indra.kroice@rezeknesnovads.lv
Ausma.sprukte@rezeknesnovads.lv
marta.vizule@rezeknesnovads.lv

inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
agnese.mikucanova@rezeknesnovads.lv
ivans.simanovics@rezeknesnovads.lv
kristaps.reinieks@rezeknesnovads.lv
lolita.ulanova@rezeknesnovads.lv
vladimirs.kalinko@rezeknesnovads.lv

inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
valentina.visa@rezeknesnovads.lv
inara.grietina@rezeknesnovads.lv

mara.razgulaja@rezeknesnovads.lv
anita.krasnobaja@rezeknesnovads.lv

austris.serzants@rezeknesnovads.lv

veronika.jakovleva@rezeknesnovads.lv

silvija.ancikovska@rezeknesnovads.lv
velta.saraka@rezeknesnovads.lv
larisa.simanovica@rezeknesnovads.lv

29878631

eduards.medvedevs@saskarsme.lv

Klinta.berzina@rezeknesnovads.lv

anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
inta.rimsane@rezeknesnovads.lv
sintija.batare@rezeknesnovads.lv
diana.selecka@rezeknesnovads.lv
26531297
anna.rancane@rezeknesnovads.lv
28638334 tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv
26531982
Liga.romancuka@rezeknesnovads.lv
inga.zapane@rezeknesnovads.lv
26582773 brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
26337449 Ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv
28686863
26153427 Ilze.zelca@rezeknesnovads.lv

26328636 26765820
26554478 29407639
26531982

26487773

26584042

29436371

26531328
28355229
26531802
20210711 26582890
27334481
22025791

26336831
26531619 29933237
26531619 26319870

26531915

34

Lūznavas
muižas ēkā

31

30

35

33

32

28

36

Atbrīvošanas
81 (ieeja no
Brāļu Skrindu
ielas),3.stāvā,
301.,302.kab.

29
27
27

25

37

38
26
26
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Juris Dombrovskis

Marija Deksne
64607178

64607176
64607176
nav

Oskars Vasiļjevs

Jolanta Koškarjova

Audits
Vecākais iekšējais auditors

Iekšējā auditore- revidente

Rēzeknes rajona kopienu partnerība
Izpilddirektore
Ineta Elksne
Projektu koordinatore
Kristīne Seņkāne

64607175

64607183

Nodaļas vadītājs
Andris Koļčs
64607170
Komunālinženieris
Alberts Kindzulis
Būvinženieris
Jānis Volks
64607195
Automobiļa vadītājs
Vitālijs Balalaika
Automobiļa vadītājs
Andris Krukovskis
Automobiļa vadītājs
Valērijs Geļvičs
Atslēdznieks
Valdis Pedāns
Apkopēja
Nadežda Gleba
Apkopēja
Raisa Kušakova
Dežurante
Lilija Krukovska
Dežurante
Aļona Pastare
64607192
Dežurante
Nellija Linkeviča
Dežurante
Marija Čerņavska
Sētnieks
Uldis Kazinovskis
Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti

206

205

545

500

309

207

313

103

103

314

64607184
64607176

105

107

64607194

64607179

Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa

Nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja
Silvija Strankale
Vecākā sociālā darbiniece darbam
Zita Bautre
ar ģimenēm un bērniem
Sociālā darbiniece
Rita Žurzdina
Vadītājas vietniece, sociālā darbinieInta Greivule-Loca
ce
Sociālā darbiniece
Sanita Tauriņa
Sociālā darbiniece
Liene Skudra
Psiholoģe
Ilona Žabo

Sociālais dienests

Jevgeņijs Kušakovs
Inārs Zonne
Datorsistēmu un datortīklu adminisAndris Keišs
tratori
Dainis Babris

Galvenais datortīklu administrators

Vadītājs

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

26363497

26531970

26531970

26531497

29361603

29338950

27479312

27161457

20219363

29426388
26447724
26531242
26135037
29403479
29431483
29104078
27885701
26221080
29468379

28343617

26191979

29473930

26531497

20223392 29377809

27878199

Jolanta.koskarjova@rezeknesnovads.lv

oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv

andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
janis.volks@rezeknesnovads.lv

marija.deksne@rezeknesnovads.lv

sanita.taurina@rezeknesnovads.lv
liene.skudra@rezeknesnovads.lv
ilona.zabo@rezeknesnovads.lv

inta.greivule@rezeknesnovads.lv

rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv

zita.bautre@rezeknesnovads.lv

silvija.strankale@rezeknesnovads.lv

jevgenijs.kusakovs@rezeknesnovads.lv
inars.zonne@rezeknesnovads.lv
andris.keiss@rezeknesnovads.lv
dainis.babris@rezeknesnovads.lv

juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv

Prokuratūras
spārns, 2.
stāvs, 1. kabinets

12

24
34

13

14
Vērēmu p.p.

14

6

5

1

39
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Lappuse 5
SKOLAS UN BERNUDĀRZA IKDIENA

Attālinātais mācību process Verēmu pamatskolā
Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai", arī Verēmu pamatskolas 7. – 9. klašu
skolēnu apmācības no 26.oktobra notiek attālināti. Atšķirībā no pavasara
attālinātajām mācībām skola nodrošina tiešsaistes mācību procesu gandrīz
visos mācību priekšmetos. Rudens brīvdienas skolotāji izmantoja, lai apgūtu
darbu tiešsaistes platformā, kuru tagad veiksmīgi izmanto mācību procesā.
To pozitīvi ir novērtējuši gan skolēni, gan viņu vecāki.
Esam iesoļojuši izglītības procesa tehnoloģiju izmantošanas
laikmetā, kur ātrā tempā ir jāapgūst ne tikai vēl nezināmas tehnoloģijas un
to iespējas, bet arī ētikas un uzvedības jautājumi darbā ar šīm
tehnoloģijām, kas sevišķi aktuāli ir pašiem skolēniem. Skola ir izstrādājusī
kārtību attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, kura atbilstoši reālajai
situācijai tiek regulāri papildināta.
Esam iesoļojuši dzīvē, kuru varam sākt dalīt posmos – no viena
MK lēmuma līdz nākošajam. Līdz ar to mums visiem jāspēj būt elastīgiem un
jāspēj ātri pārorientēties. Šajā laikā ļoti būtiski darboties vienoti, saskaņoti,
lai sasniegtu darba rezultātus.
Paldies vecākiem un bērniem par spēju mobilizēties tik
mainīgajām prasībām, paldies skolotājiem par spēju paveikt aizvien vairāk
un vairāk, pielāgojoties jaunajām dzīves prasībām!
Notiek attālinātā tiešsaistes stunda angļu valodā

Verēmu pamatskolas skolēni piedalījās veselību veicinošā ekskursijā uz Siguldu
Verēmu pamatskolas 4.,8. un 9. klašu skolēniem 2. oktobrī bija
iespēja ESF projekta ,,Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā’’ ietvaros, sadarbībā ar
Rēzeknes novada pasšvaldību un Multifunkcionālo atbalsta un izaugsmes
centru ,,SkalaDar’’, piedalīties veselību veicinošā ekskursijā.
Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja veselību veicinošus objektus: bioloģisko
saimniecību „Jāņkalni”, piedzīvojumu parku “Tarzāns” un atpūtas vietu “Aronas
kalns un avots”.
Bioloģiskajā saimniecībā „Jāņkalni” skolēni piedalījās ābolu čipsu
izgatavošanas procesā – ābola izvēle, novietošana, mizošana un novietošana uz
paplātes žāvēšanai. Skolēniem bija iespēja izveidot savu krūmmelleņu vai
rabarberu mīksto želejkonfekti, kas pagatavota no Jāņkalnos audzētām lielogu
mellenēm un rabarberiem, kā arī to hermētiski iepakot. Uztura speciāliste
ekskursijas dalībniekiem pastāstīja par veselīga un sabalansēta uztura nozīmi, par
ēšanas paradumu maiņu. Nodarbības laikā skolēni izveidoja Veselīga uztura šķīvi
un spēlēja spēli “Cik enerģijas būs, apēdot…?”.
Sporta speciālista uzraudzībā notika arī dažādas fiziskās aktivitātes,
pēc kurām skolēni baudīja gardas un veselīgas pusdienas.
Piedzīvojumu parkā “Tarzāns”, pirms šķēršļu pārvarēšanas, jauniešus
iepazīstināja ar šīs fiziskās aktivitātes nozīmi veselības veicināšanā. Šī fiziskā
aktivitāte bija liels izaicinājums ikvienam ekskursijas dalībniekam – pārvarēt
šķēršļus un radušās bailes.
Mājupceļā ekskursijas dalībniekiem tika piedāvātas gardas vakariņas
bistro kafejnīcā “Sauleskalns”.
Atpūtas vietā “Aroma kalns”
ekskursijas dalībnieki sporta
speciālista uzraudzībā jautri
vingroja dabā. Nodarbības laikā
tika akcentēta uzmanība uz to,
cik ir svarīgi noslogot ķermeņa
muskuļus un kā to darīt pareizi.
Ar aizrautību skolēni devās
skrējienā Arona kalnā.
Par spīti garajam
braucienam, kas sākās agri no
rīta, skolēni ar aizrautību un
prieku
piedalījās
visās
aktivitātēs. Pedagogu, skolēnu
un viņu vecāku vārdā saku
paldies
visiem
ekskursijas
organizatoriembiedrības
Multifunkcionālais atbalsta un
izaugsmes centrs “SkalaDar”
projektu
vadītājai
Tatjanai
Mironovai, sporta speciālistam
un medicīnas darbiniecei par
ieguldīto darbu izglītojošās un
veselību veicinošās ekskursijas
organizēšanā un vadīšanā.
Verēmu pamatskolas skolotaja Ilona Dovidenkova
,,Sprīdīši” izzin pasauli!
Šis mācību gads sagatavošanas grupai “Sprīdīši” ir sācies ļoti aktīvi. Bērniem
ir bijuši trīs izzinoši izbraukuma pasākumi ar aktivitātēm.
Pirmajā – iepazinām ogu un sēņu dažādību Teirumnīku purva takās un mežā.

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile

Māca ne tikai skolotājs
Verēmu
pamatskolas
kolektīva prioritāte ir vesels un izglītots
skolēns. Tādēļ , rūpējoties par skolēnu
pareizu izpratni par veselīgu dzīvesveidu,
skolas pavāre Raisa Eisaka ir uzsākusi
dialogu ar skolēniem par veselīgu pārtiku
bērnu ikdienā. Pavārīte ir ieplānojusi
veidot dialogu ar visām sākumskolas
klasēm. Jau notikušajās sarunās pavārītei
bija jāatbild uz daudziem bērnu
jautājumiem gan par skolas pavāru
darbu, gan veselīgajām putrām, zupām.
Prieks, ka sarunai ir rezultāts. Nu pēc
ēdienreizēm trauki ir izēsti tukši! Bērni
paēduši, pavāres gandarītas!
Stunda ar 2.klasi.

Ekskursija uz Kalsnavas Arborētumu
Tā kā otro gadu Verēmu pamatskola turpina būt
Ziemeļlatgalē, tad ar LVM atbalstu 2.10.2020. 5., 6., un 7.
klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Kalsnavas
Arborētumu un Krustpils pili. LVM Kalsnavas arborētuma
unikalitāti raksturo tas, ka tā teritorijā sapulcināti citzemju
kokaugi, kas pielāgojas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem,
lai iepriecinātu tā apmeklētājus ar tipiskajā Latvijas ainavā
neredzētām kokaugu formām.
Pēc Kalsnavas Arborētuma skolēni devās uz
Krustpils pili, kura celta 1237. gadā, bet atjaunota pēdējo
reizi 19. gadsimta otrajā pusē. Kopš 1996. gada Krustpils
pilī atrodas Jēkabpils Vēstures muzejs. Krustpilī skolēni
kāpa 250m augstajā tornī, nokāpa pagrabā, kurā daži
pamanījās redzēt Brūnās dāmas ēnu un sievietes soļus.
Bērni bija pārliecināti, ka tie nebija ne viņu, ne ģides soļi.
Paldies LVM par doto iespēju redzēt un
izzināt!

MammaDaba Vēstniecība

Nākošajā izbraukumā atklājām Latvijas valsts mežos koku daudzveidību.
Mācījāmies atpazīt kokus pēc stumbra un lapām. Pētījām sūnu un ķērpju dažādību.
Un trešais ceļojums mums bija uz Karaļkalnu, Briežu dārzu un Velnezeru.
Karaļkalnā priecājāmies par koka figūrām, kur skolotājas pastāstīja bērniem
par garīgajām vērtībām.
Briežu dārzā iepazināmies ar dzīvniekiem dabā. Mums pastāstīja par to, ka
rudenī briežiem ir riesta laiks, kā arī par to, ko dzīvnieki ēd un par to, ka brieži nomet
ragus, bet četru mēnešu laikā ataug jauni.
Pie Velnezera skatījāmies, kā daba spēlējas dzidrajā ūdens atspulgā.
Bija tik jauki būt
prom ļaužu burzmas dabā pētīt,
izzināt,
iepazīt
un
priecāties par dzimtās zemes
bagātībām!
Rakstu veidoja grupas “Sprīdīši”
skolotājas: Gunita un Kristīne.
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Čaklās ,,Bitītes”

Verēmu
pamatskolas
pirmsskolas grupiņai „Bitītes” pirmie divi
mācību gada mēneši ir padevušies varen
raženi. Šogad rudens mūs ir lutinājis ar
siltiem laika apstākļiem, tāpēc bērniem
daudzas rotaļnodarbības noritēja ārā,
darbojāmies, mācījāmies, vērojām un
izzinājām dabā.
Septembrī bērni ar prieku pētīja
dažādas meža veltes- sēnes un ogas.
Vecāku sagādātos uzskates līdzekļus mēs
ar interesi pētījām, izzinājām, vērojām,
mācījāmies
darboties
ar
nazi, mācījāmies
un
ievērojām
drošības
noteikumus mežā. Savas skolas teritorijā atradām dažādu sugu
sēnes, mācījāmies nosaukumus, salasīto ražu „iestādījām”
lapu kaudzē, ar domu, ka nākošgad atkal varēsim tās salasīt.
Lapu kaudze arī bija pašu sagrābta, jo apkārtnes
uzkopšana- lapu grābšana bija labo darbu nedēļas mērķis.
Oktobrī rudens veltes no pašmāju dārziem ceļoja uz grupiņu.
Bērni kopā ar vecākiem dalījās ar savu dārzeņu ražas
daudzveidību. Visus dārzeņus aplūkojām, salīdzinājām,
mizojām, rīvējām un, protams, arī apēdām. Tāda darbošanās
bērnos izraisa izzināšanas prieku, kas palīdz bērniem augt
patstāvīgiem, zināt un darboties gribošiem.
Paldies grupas vecākiem par atbalstu un sadarbību!
Verēmu pamatskolas pirmsskolas grupas „Bitītes” skolotāja
Inga Ivanova

Bibliotēkas aktualitātes

Jaunas grāmatas bibliotēkā

Novembris (84 )
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DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS
DIENĀ LATVIJA!

Īstenots projekts “Kusties, dzīvo, smaidi”.
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes apstiprinātajiem neformālo apmācību, jaunatnes
iniciatīvu un inventāra projektiem, Vērēmu pagasta jauniešu
centrs sadarbībā ar biedrību “Interešu centrs Izaugsme”
VĒLĒJUMI LATVIJAI
realizēja inventāra iegādes projektu.

DZIMŠANAS DIENĀ!

Projekta “Kusties, dzīvo, smaidi” ietvaros iegādāts
sporta inventārs galda teniss ar piederumiem, pāris
skrituļslidas un slidas, kā arī momentfoto kamera pasākumu
un citu mirkļu iemūžināšanai. Projekta kopējā summa
sastādīja 640 eiro.
Ar nepacietību gaidam, kad uzlabosies situācija ar Covid-19
vīrusa izplatību, lai atgriezties ierastajā režīmā un pilnvērtīgi
izmantot iegādāto inventāru un aktīvi un lietderīgi pavadīt
savu brīvo laiku! Paldies Rēzeknes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei par finansiālu atbalstu projektu
īstenošanā!

Svētkos vēlēsim labus
vārdus Latvijas kartē.
Ikviens iedzīvotājs tiek
aicināts nākt uz
bibliotēku, un vēlēt
labus vārdus Latvijai!
Doas iet pa priekšu
darbiem, un darbi
nonāk tur, kur tiem
liksim.
Vērēmu bibliotēkas vadītāja
Regīna Volkova

Vērēmu pagasta jaunatnes lietu speciāliste Daiga Utāne

Aicinām doties Pirmssvētku ceļojumā pa Nautrēnu pagastu apvienību!
Tuvojoties Latvijas Valsts proklamēšanas 102. gadadienai, 15. novembrī aicinām piedalīties Pirmssvētku ceļojumā
pa Nautrēnu pagastu apvienību. Ceļojums sāksies
plkst. 11:00, tā maršruts vedīs caur visiem apvienības pagastiem, kur ceļotājus gaidīs dažādi uzdevumi. Starts būs tajā pagastā, kurā komanda būs pieteikusies, bet finišs visiem būs viens – Sarkaņkalnā.
Lai piedalītos ceļojumā, ir jāizveido komanda
(max. dalībnieku skaits – cik vietu automašīnā),
jāizdomā komandas nosaukums, jāizrotā savs auto
atbilstoši valsts svētku tematikai un jāpiesakās līdz
11. novembrim. Pieteikties var jebkurš iedzīvotājs,
vienalga no kura novada vai pagasta.
Pieteikšanās un informācija:
Nautrēnu pagastā – 28335357, Inga Vigule,
Ilzeskalna pagastā – 29498652, Anna Višķere,
Bērzgales pagastā – 26185204, Daila Ekimāne,
Lendžu pagastā – 29397068, Ligita Meļko,
Vērēmu pagastā – 29131963, Sarmīte Strupoviča,
Audriņu pagastā – 25412872, Tamāra Smirnova.
Pasākums un visas tā aktivitātes notiks, ievērojot
valstī noteiktos noteikumus un ierobežojumus
saistībā ar COVID-19.
Tiekamies ceļojumā!
Inga Vigule,
Nautrēnu sporta halles – KN vadītāja
VĒRĒMU TAUTAS NAMĀ
18.11.
Novusa turnīrs pieaugušiem
plkst.15:00
Pie Vērēmu pagasta ēkas
18.11. plkst.17:00
“Ja sirds ir aizdegusies…” izgaismosim
pagasta logo (aicinājums līdzi ņemt kādu gaismas
avotu: svecīti, lāpu, lukturīti u.c.
Pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
uzruna, muzikāls sveiciens.
Vērēmu tautas nama vadītāja
Sarmīte Strupoviča

Piedalies iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu!
Piedalies iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu! Lai plānotu
turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt,
Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2020. gada 7. decembrim organizē iedzīvotāju
aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju paust savu viedokli par
pašvaldībai prioritāri veicamajiem darbiem, novērtēt pakalpojumu kvalitāti, kā arī
sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Rēzeknes novada
pašvaldība atzinīgi novērtēs arī apkārtējo novadu iedzīvotāju un viesu domas.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības, novada attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanas izvērtēšanā un veicamo darbu plānošanā 2021. gadam.
Atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams gan elektroniski
tiešsaistē pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, gan papīra formātā
(drukātas anketas tiks izsniegtas pēc pieprasījuma, iepriekš zvanot pa tālruni
64607205). Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Rēzeknes novada
pašvaldībā iedzīvotāju iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 95A, kur pastkastīte novietota pie ieejas durvīm), kā arī ikvienā
pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa
pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV
-4601.
Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes novada
pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas”.
Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!
Aptauja elektroniski tiešsaistē: https://ej.uz/ee4u
Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā: Anketa
Līga Romančuka,

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja,
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 64607205
E-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv

PAZIŅOJUMS
Par ārkārtas situācijas pasākumiem iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība”struktūrvienībā “Vērēmu pagasta
pārvalde” un tās zemākā līmeņa struktūrvienībās
1. Vērēmu pagasta pārvaldes un tās zemākā līmeņa struktūrvienību speciālistiem iespēju robežās organizēt
darbu attālināti.
2. Tiem darbiniekiem ,kuru darba specifika nepieļauj pilnīgi darba pienākumu veikt attālināti nodrošināt iespēju
samazināt pārvaldes darbinieku gan savstarpējo kontaktu, gan kontaktu ar apmeklētājiem, dodot iespēju iedzīvotājiem sazināties ar konkrētu speciālistu attālināti vai speciāli aprīkotā telpā, kas atbilst drošības normām,
t .i.:
2.1. pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Arvīds DUNSKIS , pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta, mob. t. 28378899,
vai pie lietvedes Ainas KUDURES, tālr. 64628833, e-pasts:info@veremi.lv;
2.2. lietvede Aina KUDURE, pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta, tālr. 64628833, 22458894,e-pasta adrese|:Aina.Kudure@veremi.lv;
2.3.komunālās saimniecības pārzinis Jānis VILCIŅŠ-pieņemšana darba laikā komunālās saimniecības telpās ,tālr. 26361832 vai 64628839, e-pasts:info@veremi.lv;
2.4.Vērēmu tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča,pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta , tālr.
64628834,29131963, e-pasts :sarmite.strupovica@rezeknesnovads.lv;
2.5. Vērēmu bibliotēkas
vaditāja
Regīna Volkova, tālr. 64605905,26566951, e-pasts: regina.volkova@rezeknesnovads.lv ;
2.6.zemes lietu speciāliste Laimdota Melne pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta, tālr. 64605901, 29522980,epasta adrese
:laimdota.melne@veremi.lv;
2.7.Objekta “Adamovas muiža”ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Andris Rundāns, tālr.26404481.
3. Iesniegumu un citu dokumentu nodošanai vai iesniegšanai izmantot pastkastīti, kas ir pie Vērēmu pagasta pārvaldes durvīm.
Administrācija
VĒRĒMU ZIŅAS BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu Vērēmu bibliotēkas vadītāja Regina Volkova,
regina.volkova@rezeknesnovads.lv,
Regina.volkova2012@gmail.com
mob.: 26566951
Izdevums iznāk sešas reizes gadā. Tirāža: 300 eksemplāri.
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada pašvaldības
un Vērēmu pagasta pārvaldes mājas lapā.
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

