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Vērēmu tautas 
namā maija 

mēnesī 
 

6.maijā radošā 
darbnīca "Auglu 
pušķis dāvanā". 

 
23.maijā radošā 
darbnīca "Krāsas. 

Gleznas." 
 

Maijā būs gan 
senioru svētki, 
gan bērnu svētki. 

 
Sekojiet informācijai 

Vērēmu pagasta 
mājas lapā    https://

veremi.lv/  
un  

https://
www.facebook.com/

anna.viskere 

ZIŅAS ĪSUMĀ 

INFORMĀCIJA 

 

 Latgales 
plānošanas reģions 
izsludina 
pieteikšanos atklātā 
projektu konkursā 
“Atbalsts biznesa 
ideju īstenošanai 
Latgalē” EEZ grantu 
2014.–2021. gada 
perioda 
programmas 
“Vietējā attīstība, 
nabadzības 
mazināšana un 
kultūras 
sadarbība” 
ietvaros otrajā 
kārtā. Visi 
projekta konkursa 
dokumenti ir 
publicēti https://
eeagrants.lv/
regionala-attistiba
-un-kultura/
projektu-konkursi/ 

Projekts “Dārzu veltes ģimenēm 
Rēzeknes un Ludzas pusē” 

 

Biedrība “Eņģeļi ar mums” ar  Borisa un 
Ināras Teterevu fonda  atbalstu 
programmas “Pasts sava SAIMES 
GALDAM” ietvaros uzsāk projekta “Dārzu 
veltes ģimenēm Rēzeknes un Ludzas 
pusē” realizāciju. Projekta realizācijas laiks 
ir no 2022.gada 15. marta līdz 30. 
septembrim. Tajā piedalīsies vismaz 25 
ģimenes no Rēzeknes valstspilsētas, 
Rēzeknes novada un Ludzas novada.  
Projekta ietvaros biedrības ģimenes 
saņems sēklas, stādus, ogulājus, dārza 
darba rīkus un piederumus konservēšanai, 
lai varētu patstāvīgi savos mazdārziņos 
izaudzēt pārtikas produktus gan tūlītējai 
lietošanai, gan arī uzglabāšanai ziemai. 
Ģimenes pašas izrādīs iniciatīvu un 
līdzdarboties, lai uzlabot savu dzīves 
kvalitāti, pilnveidotu savas prasmes un 
papildināt zināšanas zemkopības darbu 
veikšanā. Katrai ģimenei būs iespēja 
saņemt konsultāciju par  augsnes 
sagatavošanu, sēklu sēšanu, augu 
stādīšanu un kopšanu u.c. Dalībniekiem 
būs iespēja dalīties ar savu pieredzi un 
uzklausīt citu ģimeņu pieredzi.  
Projekta otrajā daļā tiks izveidota foto 
recepšu izstāde “Recepšu karuselis”. 
Izmantojot izaudzētos pārtikas produktus, 
garšvielas, ģimenes pagatavos dažāda 
veida ēdienus, konservēs u.t.t. Katra 

ģimene veidos foto receptes, atspoguļojot pagatavotos ēdienus. No tām tiks izveidota nebijusi 
recepšu izstāde. Notiks akcija “Labais vairo labo” . Iesaistītās ģimenes veiks nelielus, simboliskus 
dāvinājumus ģimenēm, kurām nav iespējas izaudzēt pārtikas produktus. Kā arī daļa izaudzēto 
produktu tiks izmantoti praktiskajās nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 

Agita Gailiša 
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 INFORMĀCIJA 

Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 
Par Lielo talku 

 
Uz tikšanos  LIELĀS  TALKAS  DIENĀ  2022.gada 30.aprīlī! 

Lielās talkas sākums  2022.gada 30 .aprīlī  plkst. 09.00.-15.00. 
Talkotājam  jābūt ar vēlmi padarīt Latviju skaistāku, ar darba cimdiem rokās, darbam piemērotu apģērbu, 
ērtiem apaviem un smaidu sejā. Dodoties talkā noteikti  ir jāņem līdzi darba  cimdus, savus ģimenes locekļus , 
kaimiņus  un pats svarīgākais-darba prieku!  Lielajā  talkā  talcinieki tiek aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet 
arī darīt citus labus  darbus-stādīt kokus,radīt brīnišķigas   puķu dobes atjaunot soliņus…DZĪVOSIM SKAISTI! 
Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Latvijai būt zaļai! 
Sondoru, Tūmužu, Adamovas  un Iugulovas ciemos savāktos       atkritumus   izsniegtajos maisos jānovieto pie 
atkritumu konteineriem 30.04.2022. līdz plkst. 13.00., pārējās   talkošanas  vietās atkritumu  maisi tiks  
savākti līdz plkst. 14.00. 
Talkotāji  talkošanai  maisus  var saņem  Vērēmu   komunālajā  saimniecībā   pie J.Vilciņa darbdienās  no plkst. 
13.00-16.30. 

Administrācija 

Talkas rī-
kotājs 

Teritorijas,ko paredzēts 
sakopt talkas laikā 

Talkas atbildīgā kontaktinformācija 
(vārds,uzvārds,mobilais tālrunis,e pasta 

adrese. 
uz kuru sūtīt informāciju) 

Vērēmu 
pagasta 
pārvalde 

Sondoru ciems: 
1.Brīvdabas  estrādes   un apkārtējās 
teritorijas  labiekārtošanas darbi: atkritumu savākšana 
u.c. 
Talcinieki-Sondoru ciemata iedzīvotāji, Vērēmu 
 pagasta pārvaldes un 
tās struktūrvienību speciālisti un darbinieki. 

Jānis Vilciņš 
26361832 
Anna Višķere 
29498652 
  

  Tūmužu ciema teritorijas kopšana 
Talcinieki-Tūmužu ciemata iedzīvotāji 

Jānis  Vilciņš 
26361832 

  Adamovas ezera piekrastes zonas , Adamovas 
ciema teritorijas un  II Pasaules karā kritušo 
karavīru Adamovā ciemā teritorijas 
kopšana 
Talcinieki- Vērēmu pagasta  pārvaldes 
darbinieki, Adamovas ciemata iedzīvotāji, 

Andris Rundāns 
26404481 
Jānis  Vilciņš 
26361832 

  Verēmu pamatskolas teritorijas kopšana 
Talcinieki-Verēmu  pamatskolas  un  Verēmu 
 bērnudārza  tehniskie  darbinieki 

Ināra Kutuzova 
26564047 

  L.Rancānes Makašānu amatu vidussko- 
las teritorijas un Iugulovas ciema teritorijas 
kopšana,Iugulovas ezera piekrastes zonas kopšana 
Talcinieki-L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas 
tehniskie darbinieki 
un ciemata iedzīvotāji 

Ineta Apšinika 
28327113 
  

  Vecborisovas   peldvietas   sakārtošana, 
atkritumu savākšana-talkotāji  Vērēmu pagasta 
pārvaldes komunālās saimniecības  darbinieki 

Jānis Vilciņš 
26361832 

  II Pasaules karā kritušo karavīru kapu Loboržos 
kopšana-talko Vērēmu 
pamatskolas skolēni , skolotāji 
 

Ināra Kutuzova 
26564047 

  Ančupānu meža parka  teritorijas  sakārtošana 
(atkritumu savākšana)-talko  Rēzeknes novada 
 pašvaldības  darbinieki 
  

Rēzeknes novada 
pašvaldības  darbinieki 

  Šķeņevas kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki- Šķeņevas  kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas, zāģus  u.c.) 

Jānis DUMAROVS 
26823485 
Aina Kudure 64628833 

  Zeļteņu kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki- Zeļteņu   kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas, zāģus  u.c.) 

Marija NEULĀNE 
29443069 
Aina Kudure 
64628833 

  Lejas Ančupānu kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki- Lejas Ančupānu   kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas, zāģus  u.c.) 

Aina Kudure 
64628833 

  Vecborisovas  kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki- Vecborisovas  kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas, zāģus  u.c.) 

Marija Mickāne 
26342888 
Aina Kudure 
64628833 

  Plikpūrmaļu kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki- Plikpūrmaļu  kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas, zāģus  u.c.) 

Alīcija Barkāne 
29272053 
Aina Kudure 
64628833 

  Obricku kapsētas  teritorijas sakārtošana 
 (atkritumu savākšana, krūmu ciršana  ,novākšana). 
Talcinieki-Obricku   kapsētā  apbedīto personu 
 radinieki. Talciniekiem līdzi ņemt   darba 
instrumentus (grābekļus, dakšas, zāģus  u.c.) 

Aina Kudure 
Tālr.64628833 
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IZGLĪTĪBA 

>>>RAKSTU ZĪMJU 
PĒTNIEKI<<< 

 
 Verēmu pamstkolas 2.klases 
skolēni kopš 24.janvāra aktīvi darbojas 
eTwinning projektā >>>Rakstu zīmju 
pētnieki<<<, kur kopīgi ar vēl citām 8 
klasēm no 7 dažādām Latvijas skolām 
pētīja mūsu tautai raksturīgās rakstu 

zīmes, to nozīmi, pielietojumu ikdienā.  
 Īpašu uzmanību pievērsām sava kultūrvēsturiskā novada 
– Latgales raksturīgākajām rakstu zīmēm un krāsu salikumiem. 
Mūsu radošie darbi bija skatāmi skolā rīkotajā izstādē un priecēja 
ikvienu.  
 Šī projekta ietvaros skolēni apguva dažādas informācijas 
meklēšanas iespējas, attīstīja savas digitālās prasmes, izmantojot 
dažādas aplikācijas mobilajā tālrunī un tīmeklī, sadarbības un 
uzstāšanās prasmes gan savas klases ietvaros, gan rīkotajās 

zoom tikšanās starp projekta skolām, paplašināja savu redzesloku. 
 Ieguvums ir nenovērtējams, bet vislielākais prieks ir par to, ka mūsu ieguldītais darbs būs pieejams kā 
mācību atbalsts citiem skolēniem. Projekts noslēgsies aprīļa vidū. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.klases 
skolotāja Laura 

Kalvāne 
Foto Laura 

Kalvāne 
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IZGLĪTĪBA 

Neparastā sociālo zinību un sporta stunda 
4.aprīlī Verēmu pamatskolas 2.klases skolēni apguva orientēšanās prasmes Sondoru ciematā. Skolēniem vadoties 

pēc dotās kartes bija jāatrod  ciemata iedzīvotājiem nozīmīgas vietas – tautas nams, veikals, jauniešu centrs un bibliotēka.  

Bibliotēkā skolēni atsvaidzināja  etiķetes zināšanas par uzvedību sabiedriskās vietās.  
Bibliotekāre bija parūpējusies par interesantiem uzdevumiem saistībā ar orientēšanos  un pārsteigumiem, kas 

padarīja mūsu ciemošanos vēl īpašāku! 

Sirsnīgs paldies par jauko uzņemšanu! Noteikti 
nāksim vēl! 

2.klases skolotāja Laura Kalvāne 



Lappuse 5 Nr. 2(92) IZGLĪTĪBBA 

KULTŪRA 

KULTŪRA 

 Pavasara brīvlaikā Vērēmu pagasta bibliotēkā bērni 
radoši 
darbojās. 15. 
martā notika 
dambretes 
turnīrs. 
Skolēni 
apliecināja 
savas prasmes 
dambretes 
spēlē, kas, kā 

zināms ir prāta spēle. Bērni uzrādīja 
labus rezultātus draudzības spēlē. 
Paldies visiem, kas piedalījās.  
 16. martā radošajā 
darbnīcā, ko ierosināja lielākā daļa 
bērnu, tika izgatavotas Harija 
Potera burvju nūjiņas. 
 17. martā notika literatūras 
un multfilmu mīļāko varoņu 
atpazīšana pēc siluetiem. 

Foto R. Volkova 
Vērēmu pagasta bibbliotēkas 

vadītāja Regīna Volkova 

 Vērēmu tautas namā 6. un 
7. aprīlī darbojās radošā 

darbnīca  „Klūdziņu pinumi – 
soli pa solim”. 

Dalībnieki lieli un mazi pina no 
klūdziņām paliknīti vistiņu.  

 

Vērēmu tautas nama vadītāja  

Anna Višķere 
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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 
 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  
 

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

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   
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http://www.veremi.lv

