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

„VĒRĒMU PAGASTA PĀRVALDE” BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

www.rezeknesnovads.lv  
  
www.veremi.lv 

1. septembris Verēmu pamatskolā 
 
 1. septembris Verēmu pamatskolā atmirdzēja ar smaidiem bērnu , pedagogu un vecāku sejās, 
ar Lotes no Izgudrotāju ciema (skolotājas Lauras Kalvānes personā) apciemojumu, ar košām krāsām 
skatuves rotājumā.  Priecājamies, ka mūsu skolas saimei piebiedrojās 9 pirmklasnieki, kuri jau pirmajā 
dienā parādīja, ka ir lieli izgudrotāji un prātnieki. Katrs no viņiem saņēma savu Verēmu pamatskolas 
piederības pogu, ko pēc svinīgā pasākuma cieši jo cieši piepogāja skolas pogu galerijā. 
 Par dāvanām mazajiem pirmklasniekiem bija parūpējusies Rēzeknes novada dome, uzdāvinot 
katram pirmklasniekam apjomīgu skolai nepieciešamo piederumu somu. Skola mazos pirmklasniekus 
sveica nu jau ar tradicionālo ,,gudrības pildspalvu”. Arī 1. klases audzinātāja Ineta Bauga, katram 
pirmklasniekam pasniedzot īpaši sarūpēto personīgo dāvaniņu, teica siltus un mīļus vārdus. 
Lai zināšanu, prieka un pārliecības pilns skolas gaitu ceļš jums pirmās klases skolēni! 
Priecājamies, ka joprojām esam kuplā skaitā. Šogad mācības skolā uzsāka 102 skolēni un 68 pirmsskolas 
audzēkņi.   
 Paldies par laba vēlējuma vārdiem un sveicieniem Verēmu pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākuma izpildītājam Arvīdam Dunskim un Nautrēnu apvienības vadītājai Līvijai Plavinskai, kuri dalīja ar 
mums saredzēšanās prieku! 
Lai stiprs, izzinošs un jauniem pozitīviem izaicinājumiem pilns mums visiem 2021./2022. mācību gads!  
                                                                    

 
Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

 Izbraukuma 
vakcinācijā sestdien 25. 
septembrī Vērēmu 
tautas namā  poti 
saņēma 132 cilvēki.  Bija 
pieejama 
"Johnson&Johnson" 
vakcīna. Vakcinējoties ar 
šo vakcīnu nepieciešama 
tikai viena deva, lai 
noslēgtu vakcinācijas 
kursu. 

 
NOTIKA VĒRĒMU 

PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS 

AKREDITĀCIJA 
 

Bibliotēku 
akreditācija veicama 

reizi piecos gados 
saskaņā ar Ministru 

kabineta 
izdotajiem bibliotēku 

akreditācijas 
noteikumiem. 

Akreditāciju veic un 
akreditācijas 
dokumentus, 

ievērojot Latvijas 
Bibliotēku padomes 
atzinumu, izsniedz 
Kultūras ministrija.  

Akreditācijas 
rezultātā bibliotēkas 

iegūst  vietējas 
nozīmes bibliotēkas 

statusu.  
Bibliotēka izgāja 
akreditāciju, un 

tagad var darboties 
un sniegt kvalificētus 

pakalpojumus 
pagasta 

iedzīvotājiem. 
 

ZIŅAS ĪSUMĀ 

 
1.klases audzēkņi ar vecākiem , un klases audzinātāju Inetu Baugu 
Foto no Vērēmu pamatskolas arhīva 

Cienījamie skolotāji! 

 

Sveicam Jūs skolotāju dienā. Vēlam ik 

dienas gūt gandarījumu par savu dar-

bu, vairot gaišo un labo, neaizmirstot 

par sevi! 
Vērēmu pagasta pārvaldes  

p.i. Arvīds Dunskis 
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INFORMĀCIJA VĒRĒMU PAGASTA SONDORU CIEMA 
IEDZĪVOTĀJIEM  

 
 

ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 

UZŅĒMUMS SIA „ALAAS” 

SADARBĪBĀ AR RĒZEKNES 

NOVADA PAŠVALDĪBU STRĀDĀ 

PIE ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS 

SISTĒMAS IZVEIDES RĒZEKNES 

NOVADA TERITORIJĀ.  

 

2016. GADĀ 
IZVEIDOTS 
SADZĪVES 
ATKRITUMU 
DALĪTĀS 
SAVĀKŠANAS 
PUNKTS (SLĒGTA 
TIPA ŠĶIROŠANAS 
KONTEINERU 

NOVIETNE PAPĪRAM, PLASTMASAI UN STIKLAM) VĒRĒMU PAGASTA 
SONDORU CIEMĀ, EZERU IELĀ 2 ( ESOŠAJĀ NEŠĶIROTO ATKRITUMU 
KONTEINERU LAUKUMĀ). 
 

PIEREDZE LIECINA, KA VISLABĀKĀ VIETA ATKRITUMU 
ŠĶIROŠANAI IR SLĒGTA TIPA KONTEINERU LAUKUMOS.  

PIEMĒRAM, JA KONTEINERĀ, KAS IR PAREDZĒTS 
PAPĪRAM, KĀDS NEAPZINĪGS IEDZĪVOTĀJS IEMET 
NEŠĶIROTUS ATKRITUMUS, UN VISAS IZMAKSAS TIEK 
SADALĪTAS UZ PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJIEM 
(IEDZĪVOTĀJIEM, KURI IZMANTO ATKRITUMU 
KONTEINERUS). VISI CENTIENI VAR IZRĀDĪTIES VELTĪGI 
UN ATKRITUMI VAR TIKT UZSKATĪTI PAR NEŠĶIROTIEM. 
TĀPĒC ATKRITUMU ŠĶIROŠANA IR KATRA CILVĒKA 
GODPRĀTĪBAS UN ATBILDĪBAS JAUTĀJUMS. 
 

 
KĀDS IR LABUMS NO SADZĪVES ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS? 

 

1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos 

atkritumus savāc un izved pārstrādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt noteiktu 

naudas summu, šķirojiet atkritumus! 

 
2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – 
tādas pašas vai citas preces. Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā 
pārtikas un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot 
stiklu šķiroto atkritumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmalcināts un 
izkausēts, lai iegūtu otro dzīvi. Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas smiltis un netiek piegružota 
apkārtējā vide. 
 

 

Foto no V’ērēmu bibliotēkas arhīva 
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Pārstrādājot plastmasas un PET 
atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves, logu 
rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu 
podi, apģērbs, segas, bruģakmens un 
daudzas citas mums noderīgas lietas. 
 
3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – 
lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, 
kurus tiešām vairs nav iespējams 
pārstrādāt atkārtoti. 
 
4) Padarām dabu un vidi ap mums 
skaistāku – bez ceļmalā nomestām 
pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem 
polietilēna maisiņiem. 
 
Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā ir izveidots 
laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas 
atrodas sadzīves atkritumu poligona 
„Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). 
Laukumā šķirotu atkritumu pieņemšanai 
izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti 
metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu 
atkritumu savākšanai. Šie atkritumi tiek 
pieņemti bez maksas. 
 
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. 
sk. šķirošanu) pieejama SIA „ALAAS” mājas 
lapā: www.alaas.lv (SIA „ALAAS” 
izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 
29132365). 
 
Neskaidrību gadījumā var zvanīt Rēzeknes 
novada pašvaldības vides aizsardzības 
vecākajai speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 6 46 
07185, 29162083. 
 
SIA „ALAAS” 100 % kapitāla daļas pieder 
pašvaldībām. Uzņēmuma dalībnieki ir Rēzeknes 
pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, 
Zilupes un Ludzas novada pašvaldības. 
Uzņēmuma darbības virziens ir atkritumu 
savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, 
pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, tā 
samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu, 
kā arī veic citas sabiedrībai un videi derīgas 
funkcijas.  
 

KĀ ŠĶIROT? 
PAPĪRS 
DRĪKST MEST: 
-biroja papīru 
-avīzes 
-žurnālus 
-grāmatas 
-kartonu 
-kartona kastes (saplacinātas) 
NEDRĪKST MEST: 
-netīru vai slapju papīru, kartonu 
-laminētus papīra izstrādājumus 

-papīrus ar metāla ātršuvējiem, 
saspraudēm 
-tetrapakas 

PLASTMASA 
DRĪKST MEST: 
-plastmasas pudeles 
(saplacinātas) 
-PET pudeles (saplacinātas) 
-plastmasas maisiņus, plēves 
-u.c. tīru plastmasas iepakojumus 

NEDRĪKST MEST: 
-rotaļlietas 
-eļļas pudeles 
-netīru iepakojumu ar pārtikas 
produktu atliekām (krējuma un 
margarīna trauciņus) 
-u.c. mājsaimniecībā 
izmantojamus plastmasas 
priekšmetus (vienreizējās 
lietošanas traukus, skābbarības 
ruļļu plēves, olu bretes, u.c.) 
STIKLS 
DRĪKST MEST: 
-stikla pudeles (bez metāla 
korķiem) 
-stikla burkas (bez metāla 
vākiem) 
-logu stiklu 
NEDRĪKST MEST: 
-keramikas izstrādājumus 
-spoguļstiklu 
-auto stiklu 
-netīru, krāsotu stiklu 
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                       1.klase piesien savas pogas  skolas pogu galerijā                                 Apsveikuma vārdi no ciemiņiem 
Verēmu pamatskolas kuplā skolas saime. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu jo košāku darīja 4.klases skolnieču An-
nas un Zlatas skaistais dziedājums 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 
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Rudens – ekskursiju, pārgājienu un sporta mēnesis 
 
 Katru rudeni Verēmu pamatskolā tiek organizētas 
mācību ekskursijas un pārgājieni, kur skolēni, izejot ārpus 
mācību telpām, izzinot apkārtni un tiekoties ar vietējiem 
cilvēkiem,  apgūst jaunas zināšanas. 

 16.septembris 1. un 2.klase devās iepazīt un 
apskatīt Gribuļu pilskalnu. Skolēni veiksmīgi pievarēja stāvo 
kalna nogāzi, iekūra ugunskuru, izgatavoja iesmus desiņu 
cepšanai un pagatavoja sēdvietas "ligzdiņas" no paparžu 

lapām.  
3.klases skolēni devās 
apciemot amatnieku 
darbnīcu 
 "Apkalnmājas", kurā uzzināja 
daudz jaunas lietas par zirglietu un ādas 
izstrādājumu izgatavošanu, kā arī 
iemēģināja šo amatu, pagatavojot ādas 
piekariņus, bet vēlāk aktīvi atpūtās 
Adamovas ezera pussalā, izpētot 
simtgadīgo koku aleju . 
 4.- 9.klases skolēni devās 
aktīvā pārgājienā uz Ančupānu meža 
parku, kur piedalījās skolas krosā, skrēja 
vecumam atbilstošas distances, uzkāpa 
Ančupānu skatu tornī, no kura mēģināja 
saskatīt skolu, bet pēc aktīvajām 
darbībām relaksējās atpūtas vietā pie 
ugunskura. Zīmīgi tas, ka katra klase 
uzturēja ugunskuru un nodeva to kā 
stafeti nākošajai klasei, tā radot 
brīnišķīgu kopības sajūtu.   
 Šajā dienā ikviens guva pozitīvu emociju 

lādiņu, kurš spēcinās mūs tālākā mācību procesā! 

3.klases rudens pārgājiens 
 
 16.septembrī 3.klase devās pārgājienā ar sporta elementiem. 
Vispirms mēs apmeklējām ādas apstrādes darbnīcu ''Apkalnmājas'', kur mūs 
laipni sagaidīja Irēna Baufele, trīsgalvainie pūķīši un sunītis Kamilla. 
Iedomājāmies vēlēšanos, paberzējām lielo akmeni, ieskandinājām vēja 
zvanus un tad ekspozīcijas zālē daudz jauna uzzinājām par Latgales amatu 
meistariem (keramiķiem, audējām, 
kokgriezējiem...), par latgalisko 
dzīvesveidu.  Praktiskajā nodarbībā 
katrs pagatavoja ādas piekariņu - 
sēnīti, iztaustīja un iepazina dažādus 
ādas veidus. Skaisti sakoptajā 
atpūtas vietā spēlējām futbolu, 
skrējām krosu apkārt dīķim kopā ar 
Kamillu. 
Nākošais pieturas punkts - dabas 
parks Adamovas ezers. Ejot pa liepu 
aleju, vērojām simtgadīgos 
aizsargājamos dižkokus, atpūtāmies 
pie ugunskura pussaliņā. Uzzinājām, 

ka Adamovas ezers ir bagāts ar salām - Garā sala, 
Apaļā sala, Dārznieka... Mēs no krasta vērojām Mīlestības salu. Ejot uz mājām, 
priecājāmiers par rudens zeltu koku lapotnēs, mācījāmies puķu nosaukumus pie 
skolotājas puķu dobes. Uzskatām, ka šādā pārgājienā mēs iemācījāmies daudz 
vairāk, nekā sēžot skolas solā. Dabā var visu saredzēt, aptaustīt izjust... 
Paldies Irēnai Baufelei par atsaucību un sirsnību! Lai veicas visi darbiņi! 
  
3.klases audzinātāja Ināra Ratniece 

Apkalnmājās  

Ceļā pa simtgadīgo aleju  

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 
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2.klases 
ekursija 
 15.septembrī 
2.klase devās rudens 
ekskursijā un 
apmeklēja G.Igauņa 
mūzikas instrumentu 
muzeju, kur iepazina 
interesantus un arī 
senus mūzikas 
instrumentus. Vislabāk 
skolēniem patika 
pašiem iemēģināt roku 
un spēlēt, piemēram 
cītaru, garmošku, 
cimbolu u.c. mūzikas 
instrumentus. Ļoti 
neparasta šķita 
muzikālā gulta.  Tālāk 
klase devās uz 
Teirumnieku purva 
taku un iepazina purva 
ainavu ar indīgāko 
augu - velnarutku, 
augu kukaiņēdāju - 
raseni u.c. tikai 
purvam raksturīgiem 
augiem un 
dzīvniekiem. 
 
2.klases audzinātāja 
Laura Kalvāne 

 Igauņa mūzikas instrumentu 

Teirumnieku purva takā 

       Grupas ,,Sprīdīši” ekskursija 
 7.septembrī grupas 
“Sprīdīši” bērni apmeklēja 
Ludzas Novadpētniecības 
muzeju, kur piedalījās 
pedagoģiskajā programmā 
“Meža dzīvnieki”. Bērni 
iepazinās ar dažādiem 
dzīvniekiem ,kurus iespējams 
sastapt Latvijas mežos.  
 Lielu interesi izraisīja 
arī muzejā esošās citas 
ekspozīcijas. Gan tas, kā 
dzīvoja senie latvieši, gan 
seno ieroču ekspozīcija .  
Bērni noteikti vēlas 
atgriezties muzejā vēlreiz, jo 
pietrūka laika, lai zpētītu 
visu.   
Ekskursija beidzās ar 
brīvdabas pikniku, par ko 
bērniem bija jo īpašs prieks!  

Grupas ,,Sprīdīši” 
audzinātājas Gunita un 

Kristīne 

Pilnveidojamies!  
 Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Verēmu pamatskolā 
tika veikti pārkārtojumi skolas telpu izvietojumā. Jaunās telpās iegāja 
5/6 gadīgo bērnu grupa. Telpas tika apgādātas ar jauniem 
garderobes skapīšiem, mācību galdiem ,  krēsliem un gultām. 1.klasei 
tika iegādāti ergonomiskie mācību galdi un garderobes skapīši. Tika 
sakārtots meiteņu mājturības kabinets.   
 Sakām lielu paldies Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītājam Arvīdam Dunskim par ieinteresētību un 
atbalstu , kā arī 5/6 gadīgo bērnu grupas vecākiem par atsaucību un 
palīdzību mēbeļu salikšanā!   

Pirmsskolas 5/6 gadīgo bērnu grupiņa 
jaunajās telpās pie jaunajiem galdiem. 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhī-

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 
Foto no Verēmu pamatskolas 
arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhī-
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KULTŪRA 

IZGLĪTĪBA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

Jaunie skapīši pirmsskolas grupā 

 

Jaunais mājturības kabinets 

 
 1.klases jaunie skapīši. 

 
25. 

septembrī 
DVPDK 
'Kūzuls" 
devās  

 
 

dejot  uz  Ķemeru 
Tīreļa takas laipām. 
Deju raksti sasaucās 

ar purva mistisko 
būtību.... 

Tas esot bijis 
interesanti un 

aizraujoši. 
 

 Ik rudeni ar atmiņu asarām un 
pilnu sirdi  sēž cilvēks uz soliņa pie savu 
mīļo kapu kopiņas....Viņš zina un sajūt, 
ka blakus vieta uz soliņa ir aizņemta, jo 
līdzās ir dvēselīte, kura cilvēku uzklausa 
un saprot...... 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 

Foto no Verēmu pamatskolas arhīva 
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Visus darbus padarīju , Miķeļdienu 
sagaidīju.... 

 
 Latviešiem  Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad 
diena un nakts ir atkal vienādā gaŗumā.  Pēc Miķeļiem saule 
mazāk apspīd zemi, dienas kļūst īsākas un naktis 
garākas. Vērēmos jau kļuvis par tradīciju  šo gadskārtu 
ieražu svētkus atzīmēt ar Miķeļdienas tirdziņu. Miķeļdiena ar 
krāsainām lapām, mazliet lietutiņu un tirgus troksni 25. 
septembra rītā pulcēja Vērēmu brīvdabas estrādē gan 
pārdot gribētājus, gan pircējus. Pārdevēji slavēja savu preci, 
un pircēji centās ko lētāk nopirkt. Varēja nopirkt mājas 
sierus, saldu medutiņu, koka izstrādājumus, keramikas 
darbi,dekoratīvas ziedu lampas, gan sulas, gan ābolus un 
bumbierus, gan kociņu stādus. Un kur tad vēl plašais 
saldumu un našķu klāsts un vēl, un vēl…... Paldies ikvienam 

tirgotājam un ikvienam tirdziņa apmeklētājam par rosīšanos! 
Jauniešu centrā  radoši izpaudās mazie vērēmieši. Paldies 
radošo darbnīcu vadītājai Jūlijai Spruktei! 
 Paldies Dekšāru pūtēju orķestrim ( vad. Andris 
Vīksna), vokālajam ansamblim ČARGER, Vērēmu tautas 
nama senioru deju kopai “Mārtiņrozes” ( vad. Olga Deksne), 
kā arī saimniecēm no folkloras kopas “Vōrpa” par izdevušos 
garšīgo Miķeļa virumu. 
 Šogad Miķeļos godā tika celts kartupelis jeb buļba. 
Konkursā galveno balvu par smagāko kartupeli ieguva 
Valentīna Strangate (0,697 kg). 
Tagad diena kļūs īsāka, koku zari kailāki, nāks tumšais laiks, 
kurā daudz laika pārdomām un daudz laika darbam. Lai 
gaisma un prieks  mirdz mūsu acīs, lai kopā sagaidām 
ziemas baltumu! 
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JAUNIEŠU CENTRS 

KULTŪRA 

Sarmītes Strupovičas foto. 
 
Vērēmu tautas nama 
vadītāja 
Sarmīte  Strupoviča. 

 No 16. līdz 20.augustam Vērēmu pagastā tika aizvadīta nometne “Es esmu daļa no 
komandas”.  
 Piecu dienu garumā jauniešiem no Vērēmu un citiem pagastiem bija 
iespēja iesaistīties radošās, sportiskās un izzinošās aktivitātēs, iepazīstot citus 
bērnus un jauniešus un veidojot komandas garu.  
Pirmajā nometnes dienā tika apmeklēta virvju trase “Rāznas Priedes”, kur 
dalībnieki iepazinās tuvāk un, vienam otru atbalstot, devās piedzīvojumā- 
pastaigā pa kokiem.  

 Otrā nometnes diena tika aizvadīta Muzejs Andrupenes lauku sēta, 
kur nometnes dalībnieki iepazinās ar Latgales kulināro mantojumu un 
senajām tradīcijām. Jaunieši un bērni paši pagatavoja sieru un cepa maizi.  
Nometnes trešajā dienā dalībniekiem bija iespēja izpausties radoši ar 
vieslektori Liānu Merņaku. Dienas garumā tika izveidoti oriģināli batikoti t-
krekli, koka brošas. Taču puišiem bija iespēja pašiem izveidot lokus ar 
bultām.  
 Nākošajā dienā izveidotos lokus varēja arī izmēģināt! Jaunieši un 
bērni devās pārgājienā uz Sarkaņkalns! Sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo 
iniciatīvu centrs dalībnieki varēja šaut mērķī ar īstu loku un izmēģināt savu 
veiklību Slackline aktivitātē. Kā arī pārbaudīt savu precizitāti šaujot ar 
pneimatisko šauteni.  
  
 

(Turpinājums 10. lpp.) 
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Adamova, Sondori, Škeņeva, Svikļi, Tūmuži, Biksinīki, Burzova, Djogi, Gabinova, Gajova, Greivuļi, Gribuļi, 
Iugulova, Jaunborisova, Jermolas, Jurki, Juškāni, Kleperova, Kolna Ančupāni, Krampova, Lejas Ančupāni, 
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 
 

(Turpinājums no 9. lpp.) 
 Pēdējā dienā jaunieši  izvērtēja 
aizvadīto nedēļu un dalījās savās 
emocijās par piedzīvoto. Kopīgiem 
spēkiem tika pagatavotas pusdienas, 
gatavota cukurvate un zīmēti hennas 
zīmējumi!  
 Paldies visiem nometnes 
dalībniekiem un brīvprātīgajiem!  
 Paldies Vērēmu pagasta 
pārvaldei par atbalstu, Rāznas priedes, 

Andrupenes lauku sēta un Sarkankalns par 
viesmīlīgo uzņemšanu ! 
 

 Daigas Utānes foto. 
Vērēmu pagasta  

jaunatnes lietu  
speciāliste Daida Utāne. 

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

