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VĒRĒMU ZIŅAS
ZIŅAS ĪSUMĀ
Ar 2022. gada martu
Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra
atklāj lauksaimniecības
sezonas sākumu, t.i.,
dosies maksimāli tuvu
traktortehnikas
atrašanās vietai veikt
valsts tehnisko apskati.
Aicinām informēt Jūsu
novada iedzīvotājus, lai
traktortehnikas īpašnieki
un lietotāji jau savlaicīgi
iepazītos ar
traktortehnikas un tās
piekabju ikgadējās valsts
tehniskās apskates
plānotajiem grafikiem.
Līdz ar to maksimāli
efektīvi plānojot savu
laiku un samazinot
ieguldāmos resursus.
https://
www.vtua.gov.lv/lv/
jaunums/sakastraktortehnikas-valststehnisko-apskasu-sezona
Kā var uzzināt par
traktortehnikas valsts
tehnisko apskati?
https://
www.vtua.gov.lv/lv/
jaunums/ka-var-uzzinatpar-traktortehnikas-
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2022. GADS (MARTS)

INFORMĀCIJA
Bieži ikdienas steiga un darbi mums
liek aizmirst galvenās vērtības, kādas vispār
pasaulē ir... . Tikai tad, kad aci pret aci,
cilvēks satiekas ar kara šausmām un nāvi,
pārējās problēmas zaudē savu svarīgumu,

No 1. februāra
par Vērēmu tautas nama
vadītāju strādā Anna
Višķere
Vērēmu tautas nama
senioru deju kolektīvs
“Mārtiņrozes”, aicina
aktīvas, kustīgas un
lustīgas dāmas
pievienoties dancotāju
pulkam. Informācija un
pieteikšanās pa telefonu
26022677 (Valentīna)
Vērēmu pagasta tautas
nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Kūzuls ”
sauc savā pulkā puišus
un meitas! Nāciet
dancot! Kopā jautrāk!
Gaidām arī
dejotgribētājus bez
dancošanas iemaņām.
Informācija un
pieteikšanās pa telefonu
26190005 (Vineta)

atkāpjas , kļūst mazvērtīgas. Šajās dienās,
kad Ukrainā plosās karš, par svarīgo cilvēku
attiecībās pārdomā katrs. Būsim draudzīgi,
izpalīdzīgi, saprotoši!

2. martā pie mūsu novada pašvaldībām tika pacelts Ukrainas karogs.
Kā atbalsts, labo domu un vēlējumu nesējs, tas plīvo mastā. Karoga pakājē iedegto
svecīšu
liesmas
ir
spēka,
miera
un
gudrības vēlējums. Lai
Dievs dod mieru visā
pasaulē, lai sargā un
saudzē
cilvēku
dzīvība!
Vērēmu tautas nama
vadītāja Anna Višķere
Foto Anna Višķere
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VĒRĒMU ZIŅAS
INFORMĀCIJA

Par valsts nodevas atvieglojumiem Rēzeknes novada pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par
bāriņtiesas pakalpojumiem
nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma aizbildņiem un
aizgādņiem, attiecībā uz kuriem Rēzeknes novada bāriņtiesa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
ir pieņēmusi lēmumu;
daļas 27.punktu, Bāriņtiesu likuma 79.panta otro un trešo
daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada bāriņtiesas 2022.gada
1.4.
100 % apmērā – par mantojuma saraksta
20.janvāra vēstuli Nr.1-10/198 „Par valsts nodevu
sastādīšanu nepilngadīgās personas un aizgādnībā esošās
atvieglojumu piemērošanu” un Teritoriālās pastāvīgās
personas interesēs.
komitejas 2022.gada 27.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes
2.
Noteikt, ka lēmums par valsts nodevas
novada dome nolemj:
atvieglojumiem Rēzeknes novada bāriņtiesas pakalpojumiem
stājas spēkā 2022.gada 3.februārī.
3.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku
1.
Rēzeknes novada bāriņtiesai, iekasējot valsts
zaudējušiem:
nodevas, piemērot šādus atvieglojumus:
3.1.
Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa
1.1.
100 % apmērā - par pilnvaru sagatavošanu, par
lēmumu “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesu
pilnvaras apliecināšanu Rēzeknes novada pašvaldības
pakalpojumiem” (protokols Nr.8, 30.§);
izglītības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem;
3.2.
Viļānu novada domes 2018.gada 24.maija lēmumu
1.2.
100 % apmērā – par nostiprinājuma lūguma
“Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu” (protokols
sastādīšanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma
Nr.7, 2.§).
lūguma audžuģimenēm, kurām Rēzeknes novada bāriņtiesa
ir piešķīrusi audžuģimenes statusu un kurās ar Rēzeknes
Domes priekšsēdētājs
novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns;
Monvīds Švarcs
1.3.
100% apmērā – par pilnvaras sagatavošanu, par

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU
NO 01.04.2022.

SIA “ALAAS” informē, ka no 01.04.2022. spēkā stājas jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. To
veido divas daļas – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām.
SPRK 2022.gada 17. februārī apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona ,,Križevņiki’’
pakalpojuma tarifu 2022.gadam – 83,46 EUR/t (bez PVN). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pirmā daļa, par
atkritumu apglabāšanu poligonā, veidojas izmantojot sadzīves atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu.
SIA ,,ALAAS’’ aprēķinātais koeficients par 2021.gadu ir 8,7 m³/t. Līdz ar to poligona apglabāšanas maksas daļa kopējā
maksā sastāda 9,59EUR/ m³ (bez PVN).
Sakarā ar būtisko energoresursu, degvielas un pakalpojumu cenu pieaugumu,
atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, maksas otrā daļa par sadzīves atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām
ir apstiprināta 7,59 EUR/ m³ bez PVN. Saliekot abas šīs daļas kopā, veidojas gala maksa 17,18 EUR/ m³ bez PVN.
Tāpēc SIA “ALAAS” informē, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes,
Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes,
Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2022.gada 1.aprīļa vienotā nešķiroto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 17,18 EUR/m³ bez PVN, kopā ar
pievienotās vērtības nodokli – 20,79 EUR/m³. Šī būs otrā mazākā atkritumu
apsaimniekošanas maksa Latgalē.
Ko tas nozīmē iedzīvotājam? Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto
konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās no EUR 3,78 uz EUR 4,99 ar PVN –
palielinājums 1,21EUR.
Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus
gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: sekmīgi darbojas šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu
savākšanas konteineri. Darbības apkalpošanas zonā ir izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, regulāri
tiek organizēti vides pasākumi, akcijas, konkursi, izglītojošas lekcijas par pareizu atkritumu šķirošanu. Tikai atkritumu
šķirošana ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, gan tos atkārtoti atgriezt ekonomikas apritē, gan veicināt vides
saudzēšanu, gan samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu. Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus –
samazināt savu radīto atkritumu apjomu, pārdomāt savus pirkumus, pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks,
pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk.
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis atsāk darbu
ierastajā režīmā – medicīniskus padomus sniegs
ārpus ģimenes ārstu darba laika

Līdz ar valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pārtraukšanu,
ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis no otrdienas, 1.
marta, vairs nestrādās 24 stundu režīmā katru dienu, bet
gan atsāks strādāt kā ierasts, nodrošinot konsultācijas
laikā, kad ģimenes ārsta prakse nestrādā – vakaros, nakts stundās
un brīvdienās. Tāpat kā iepriekš ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa
66016001 darba laiks darba dienās būs no plkst. 17.00 līdz
8.00, savukārt brīvdienās tālrunis strādās visu diennakti.

Uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni iedzīvotāji var zvanīt, kad
nav iespējas konsultēties ar savu ģimenes ārstu, bet nepieciešams

mediķu padoms veselībai steidzamās situācijās, un nav skaidrs, kā
rīkoties. Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi telefoniski
sniedz padomus nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu vai hronisku
slimību saasinājuma brīžos, tostarp, ja ir:
saaukstēšanās, drudzis;
vemšana, caureja;
muguras sāpes;
sāpes ausīs, kaklā;
brūces, nobrāzumi, ķermeņa sasitumi, sastiepumi;
hroniskas slimības saasinājumi u.c.
arī tad, ja ir šaubas, zvanīt 113 vai nē.
(Turpinājums 3 lpp.)
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(Turpinājums no 2. lpp.)
Atgādinām, ka ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa speciālisti
sniedz medicīniskus padomus akūtās veselības
situācijās. K onsultatīvā tālruņa m ediķ a padom s
neaizstāj ciešu sadarbību ar savu ģimenes ārstu gan akūtas,
gan hroniskas saslimšanas gadījumā.

iespējas ātrāk sazināties ar ārstējošo ārstu. Ja sūdzības par
veselību būs tādas, kas apdraud veselību vai dzīvību, tad
zvanu pāradresēs uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta ārkārtas tālruni 113.

Papildu informāciju par tuvākajām ārstniecības iestādēm,
kurās var saņemt medicīnisko palīdzības vienkāršāku
Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka ģimenes ārstu konsultatīvā saslimšanu vai traumu gadījumos var uzzināt Nacionālajā
veselības dienestā (NVD) - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kurtālruņa speciālisti:
sanemt-medicinisko-palidzibu vai darba laikā zvanot uz NVD
neizraksta medikamentu receptes;
bezmaksas uzziņu tālruni 80001234.
neatver/nenoslēdz darba nespējas lapas;
nepārskata un nemaina ārstējošā ārsta jau nozīmētos
Aicinām arī iepazīties ar ieteikumiem, ko izveidojuši Paula
medikamentus un to devas;
neizraksta nosūtījumus uz analīzēm un izmeklējumiem, Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārsti, lai ikviens jau
laikus varētu uzsākt Covid-19 ārstēšanu mājas apstākļos –
t.sk., saslimstot ar Covid-19;
neanalizē jau esošu analīžu un izmeklējumu rezultātus https://www.stradini.lv/lv/content/izstradats-informativs(asinsanalīzes, veikto rentgenu, ultrasonogrāfiju materials-covid-19-pacientiem-kuri-arstejas-majas
u.c.);
nevērtē ārstējošā ārsta noteikto diagnozi;
nesniedz
izziņas
par
medicīnas
iestāžu Informāciju sagatavoja:
Ilze Upīte
kontaktinformāciju, adresēm.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

Var būt situācijas, kad bez ģimenes ārsta vai ārsta Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
speciālista palīdzības zvanītāja problēmu nevar atrisināt. Tālr.: 67337009
Šādos gadījumos konsultatīvā tālruņa mediķis ieteiks pēc ilze.upite@nmpd.gov.lv

IZGLĪTĪBA
Verēmu pamatskolas aktivitātes
Šajā trauskmainajā laikā skola turpina darību,
popularizējot domu par mūsu vienotību, atbalstot viens
otru, atbalstot ukraiņu tautu. Tikai esot kopā kā komanda,
palīdzot viens otram mēs varam izturēt šo pārbaudes laiku.
Skola ir aktīva gan mācību procesā, gan sabiedriskajās
aktivitātēs.
Janvārī un februārī skolēni aktīvi piedalījās
rīkotajās novada olimpiādēs . P riecājam ies par k atru
iegūto rezultātu:
3. vieta novada bioloģijas olimpiādē ar iespēju
piedalīties valsts bioloģijas olimpiādē 9.klases skolēnam
Jurim Vaņkovam. Skolotāja Daina Dervenika.
Slēpotāji ar sporta skolotāju Edgaru Kļaviņu
Atzinība novada krievu valodas olimpiādē 9.klases
skolniecei Alisai Gromovai. Skolotāja Ināra Ratniece.
Rēzeknes
novada skolu sporta spēlēs distanču
Atzinība novada fizikas olimpiādē 9.klases skolēnam
slēpošanā
Jurim Vaņkovam. Skolotāja Ilona Dovidenkova.
9.klases skolniecei Madarai Elksnei 1. vieta,
2.vieta novada mazo gudrinieku viktorīnā ,,Mini mīklu “
2.klases skolniecei Sandijai Uļjanovai 1.vieta,
4.klases skolniecei Elīzai Opincānei. Skolotāja Egija Meļko.
1.klases skolniecei Airikai Bumbišai 1.vieta,
Gaidām arī informāciju par olimpiādes rezultātiem
2.klases skolēnam Ladislavam Serkovam 2. vieta,
novada latviešu valodā, kurā piedalījās 8.klases meitenes
2.klases skolniekam Raimondam Boltānam 3.vieta.
Loreta Strucinska un Marta Paula Sejāne.
Prieks
arī
par
mūsu
sportiskajiem Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos, par neatlaidību , cīņas
sparu un skolas goda aizstāvēšanu!
sasniegumiem:

Aktivitātes projektos
Verēmu pamatskola regulāri piedalās Rēzeknes novada izsludinātajos projektu konkursos. Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes izsludinātajā
konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas
aktivitātēm 2022.gadā savu projektu pieteica arī
skolotājas Dainas Dervenika un Egija Meļko. Ar prieku saņēmām ziņu, ka skolotāju uzrakstītais projekts ,,Pavasari gaidot”
ir apstiprināts, tādējādi papildinot skolas materiāli tehnisko bāzi un sniedzot lielākas iespējas skolotāju un skolēnu radošo
ideju īstenošanai.

Pirmsskolas aktivitātes
Meteņdiena

Verēmu pamatskolas pirmsskolas grupās 8. februārī, tika aizvadīts Meteņdienas pasākums.
Bērnudārza bērni svinēja latviešu gadskārtu svētkus, tādējādi uzturot dzīvas latviskās tradīcijas.
Bērni iepazinās ar Meteņdienas ticējumiem, rotaļām un aktivitātēm, kuras vadīja audzinātājas Gunita un
Kristīne. Ciemos ar konfektēm un laimes pogām bija atnācis arī pats Metenītis.
Noslēgumā bērni baudīja siltas un garšīgas pankūkas.

(Turpinājums 4. lpp.)
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(Turpinājums no 4. lpp.)

Valentīndiena
14. februārī Zīļuku ,
Bitīšu grupu meitenes un zēni
svinēja Draudzības dienu.
Notika dažādas darbošanās,
aktivitātes un vafeļu cepšana.
Bērni bija saģērbušies
sarkanas krāsas drēbēs.
Cik jauki pagāja Draudzības
diena! Lai draudzība,
mīlestība un sapratne virmo
ikvienā!
Grupas skolotāja Ilze
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IZGLĪTĪBA
Skolēnu pašpārvaldes
aktivitātes

Verēmu
pamatskolā
aktīvi
darbojas
skolas
pašpārvalde,
kura
padara skolas ikdienu
krāsaināku.
Šo
mācību semestri
janvārī iesākām
ar
Karnevāla
dienu, kad visi
skolas skolēni un
darbinieki
bija
iejutušies
kādā
tēlā. Kāds bija pārvērties par pasaku princesi, cits
par meža zvēru, bet vēl cits par vampīru. Ejot pa
gaiteni, nezināji, ko sastapsi! Visaktīvākā klase
balvā saņēma karnevāla kausu, kuru ceram ieviest
kā ceļojošo, jo nākamgad rīkojot karnevāla dienu,
tas tiks nodots nākamajai klasei. 1.vietu karnevālā
ieguva 1.klase, kur skolēni bija pārvērtušies par
meža zveriem, kuri spēlēja cirku, otro vietu ieguva
2.klases skolēni, bet 3.vietu baisie tēli no 5.klases.
Šī diena skolā bija pozitīvām emocijām bagāta.

Janvāra izskaņā skolēnu pašpārvalde organizēja
arī deju nedēļu, kur katru dienu starpbrīžos tika apgūtas
pamatkustības dažādiem deju veidiem. Šajā laikā
izbaudījām tautu deju ritmus, salsu, modernās dejas u.c.

Arī nedēļā pirms pavasara brīvdienām esam paredzējuši
aktivitātes, skolēnus mudinot iesaistīties imidža nedēļas
aktivitātēs, katru dienu ģērbjoties attiecīgajā tematikā.

Darba ar pašpārvaldi koordinētāja skolotāja Gunta
Graznova
Foto no Verēmu pamatskolas arhīva
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VĒRĒMU ZIŅAS
KULTŪRA
PĒRLĪŠU DARBNĪCA

3. martā Vērēmu Jauniešu
centrs un bibliotēka rīkoja radošo
darbnīcu, kur interesenti varēja
apgūt pērlīšu un papīra origami
tehniku.
Tā bija iespēja smelties idejās un
izmantot tās dāvanām.
Paldies bērniem un vecākiem, kas
atbalstīja pasākumu!
Mammas, vecmammas un
draudzenes gaidiet dāvaniņas 8.
martā!
Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja
Regīna Volkova
Foto Daiga Utāne

KULTŪRA TAUTAS NAMS
18. februārī Vērēmos pie estrādes skanēja mūzika, mirdzēja
gaismas, lieli un mazi Gaismas stigas viesi priecājās par krāsainu,
interesantu, nebijušu vizuālo pasākumu ciematā. Pozitīvā enerģija un
emocijas vajadzīgas ikvienam. Vakara gaitā pasākumu apmeklēja vairāk
par 150 skatītājiem. Gan vietējie Sondoru ciema iedzīvotāji, gan ciemiņi no
pilsētas, gan no attālākiem pagasta
ciemiem. Paldies visiem, kas atnāca
un novērtēja pasākumu! Paldies par
palīdzību un atbalstu Vērēmu pagasta
pārvaldei un brašajai vīru komandai,
kas palīdzēja veikt tehniskos darbu!
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KULTŪRA TAUTAS NAMS

“Adamovas loms”. Aktīvās atpūtas cienītāji, zem ledus zvejas m eistari, šī gada 20. februārī tik ās Adam ovas
ezera krastā. Vienmēr jau pastāv tā intriga, vai veiksies copītē? Viens saka, ir jāzina īstā vieta, cits apgalvo, jāprot atrast
pareizie vārdi, vēl kāds pārliecināts, ka vienkārši vajag pacietīgam būt. Kā nu tur bija vai nebija, bet svari rādīja, ka
vērtīgāko lomu, tātad, pirmo vietu šoreiz ir nocopēja jaunais makšķernieks Nils Dobrovoļskis, otrajā vietā palika copes
meistars Aigars Rudzišs, trešā vieta Gunāram Bebrišam. Slava makšķerniekiem!

Vērēmu tautas nama vadītāja Anna Višķere
foto Anna Višķere

VĒRĒMU ZIŅAS

INFORMĀCIJA
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30. martā plkst. 18.30 Vērēmu pagasta tautas namā
darbosies radošā darbnīca “Dekorācijas pavasara un
Lieldienu noskaņās”. Strādāsim kopā ar mākslinieci
Maiju Gailumu.
Pieteikšanās pa telefonu 29498652( Anna)

17. aprīlī, plkst.13.00 Vērēmu tautas namā Lieldienu koncerts
Visskaistākās dziesmas Jums dziedās Juris Ostrovskis
Ieeja – brīva.
Pasākums notiks, ievērojot visus valstī noteiktos
epidemioloģiskos drošības noteikumus.

Rēzeknes novada Dzimtsarakstu
nodaļa aicina Zelta kāzu
jubilārus līdz 22. aprīlim pieteikt
savu dalību
pasākumā, ierodoties personīgi
Rēzeknes novada Dzimtsarakstu
nodaļā (Atbrīvošanas alejā 95A,
Rēzeknē,13. kabinets vai
Kultūras laukums 1A, Viļāni) vai
zvanot pa tālruņiem 64607178 ,
64662089 darba dienās no
plkst. 8.00 līdz 16.30 vai
paziņojot par dalību savā

pagasta pārvaldē.
Vecākus svinībām var pieteikt bērni, mazbērni, tuvinieki un draugi, sagādājot patīkamu
pārsteigumu gaviļniekiem. Sanāksim kopā 13. maijā, plkst.13.00 Lūznavas muižā un radīsim
svētkus dvēselei!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Deksne

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

REKVIZĪTI:
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr.: LV14HABA0551046048478

Atbildīgā par izdevumu - Regīna Volkova Vērēmu pagasta
bibliotēkas vadītāja,
regina.volkova@rezeknesnovads.lv
Mob.: 26566951
IZDEVĒJS:
IZDEVĒJS: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IESTĀDE “NAUTRĒNU PAGASTU PĀRVALDE”
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

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.

