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Tev dzīvot mūžam, Latvija, 
Tu tēvzeme, mums Dieva dotā! 
Lai latvju tauta apvienotā 
Aug spēkā, slavā daiļumā!... 

Sveicu Latvijas valsts svētkos - Latvijas valsts proklamēšanas 104 . gadadienā! 
Novēlu ikvienam sirdī, domās un darbos saglabāt cieņu pret dzimteni, sirdsdegsmi  un 

lepnumu par mūsu Latviju! 
Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 

  Novembris ir mūsu dzimtenes, mūsu 
Latvijas svētku laiks.  
Šogad, atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas 104.gadadienu, svinēsim 
svētkus kopā! 18.novembrī plkst.13:00 
Vērēmu tautas namā svinīgais 
pasākums, kurā tiks godināti Vērēmu pagasta 
iedzīvotāji. Teiksim paldies par darbu 
aktīvākajiem, izpalīdzīgākajiem, 
uzņēmīgākajiem Vērēmu pagasta ļaudīm, kā 
arī godināsim vecākās paaudzes pārstāvjus, 
kuriem šis ir lielo, apaļo vai pusapaļo jubileju 
gads (75, 80, 85 gadi). Apsveikumus 
izdziedās un izdejos tautas nama 
pašdarbnieki. Noslēgumā – svētku torte.  

 Laiks skrien ļoti ātri.                               
Drīz jau gada pēdējais                         
mēnesis būs klāt.                                 
Decembrī, protams,                          
domas un darbi                                          
Ziemassvētku                                             
noskaņās.                                            
Eglītes svētki                                         
mazajiem šogad                                   
tiks svinēti                                            
25. decembrī, Vērēmu tautas namā      
plkst. 15:00.  
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                                                           IZGLĪTĪBA 

Karjeras nedēļa Verēmu pamatskolā 
 Šogad jau 10. reizi visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Šī gada karjeras nedēļas sauklis – 

“Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”. Karjeras nedēļas mērķis bija izzināt un attīstīt uzņēmējspējas 

skolēniem. Verēmu pamatskolā arī aktīvi piedalījās šajā pasākumā. Skolā viesojas ģimenes uzņēmuma 

KUUP īpašnieks Oskars Maculevičs un uzņēmuma IGGI īpašnieks Igors Nikitins. Uzņēmēji dalījās ar 

skolēniem savā pieredzē un atbildēja uz skolēnu jautājumiem.  

 Karjeras nedēļas laikā 9.klases skolēni apmeklēja “Verems” RSEZ SIA uzņēmumu, kurā uzzināja par kokapstrādes 

procesiem. Savukārt 2. un 3. klases skolēni apmeklēja Rēzeknes VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu), kurā uzzināja 

par ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba specifiku. 

 Verēmu pamatskolas skolēni un viņi klašu audzinātāji ar prieku un interesi sagaidīja robežsardzes kinologus, kuri gan 

teorētiski (stāstot) un praktiski (darbojoties ar suņiem) paradīja skolēniem savas profesijas īpatnības. 

Izsakām paldies uzņēmējiem un uzņēmumiem par aktīvu līdzdalību un atbalstu karjeras nedēļas ietvaros. 

Vitālijs Drozdovs 

Pedagogs karjeras konsultants 

 Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs, jau desmito gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un 
novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi sociālajos 
tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. 

 Oktobris Zīļuku 
grupā pagāja radošā gaisotnē. 
Zēni un meitenes ņēma dalību 
Labo darbu nedēļā, palīdzējām 
grābt lapas pirmsskolas teritorijā. 
Matemātikas nodarbības notika 
ārā, kur pētījām koku lapas, kura 
lielāka, mazāka, kādās krāsās, 

vērojām ar 
lupu lapas. 
Veidojām 
mandalas 
no dabas 
materiāliem. 
Paldies 
bērniem par 
radošu 
darbošanos! 
 

Grupas 
audzinātāja 

Ilze 
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Viena diena Cēsīs 
 

 Piektdien, 7.oktobrī, 5. - 9.klases skolēni,lai baudītu rudens 
burvību, devās izzinošā ekskursijā uz Cēsīm.Izglītojamie  iepazina 
viduslaiku Cēsis ,uzzināja nostāstus,kas apvij Livonijas ordeņa Cēsu 
pili un vendu apdzīvoto Riekstu kalnu,kā arī daudzu pilsētas namu 
vēsturi,izbaudīja mazpilsētas šarmu,apskatīja parkus un baznīcas. 
 Projekta “Latvijas skolas soma” atbalstīti,kopā ar 
pils kalpotāju skolēni piedalījās jautrās viduslaiku 
spēlēs,darbojoties  komandās un veicot aizraujošus un 
izzinošus uzdevumus. Audzēkņi šīs nodarbības laikā 
sadarbojās, komunicēja, attīstīja klausīšanās un veiklības 
prasmi. 
 Ekskursijas noslēgumā devāmies apskatīt Ērgļu klintis – 
skaisto dabas ainavu.  
Dienas beigās skolēni atzina,ka ekskursija bija izdevusies,jo guva 
daudz jaunu zināšanu un pozitīvu emociju. 

Z.Kūkoja , 9.klases audzinātāja 

Verēmu pamatskolas 4.klases skolēnu radošie darbi par tēmu ''Mana Latvija.'' 
 

Latvija ir manas mājas. Latvija ir skaista. Es dzīvoju Latvijā, un es esmu laimīga!(Agija Ivone) 

Latvija ir manas otrās mājas. (Kirils Strogovs) 
Latvija ir viss, kas ir ar mani saistīts. Latvija ir visdraudzīgākā valsts, tāpēc tajā ir zaļas pļavas un zili 

ezeri. (Guntars Rudzīts). 

atvijā ir manas mājas, mans tētis, mana mamma, mans brālis. Tā ir mana mīļākā valsts – mana 

Dzimtene. (Rebeka Tiltiņa) 

Latvija ir mana mamma, mīļākā spēlīte, māsa, ģimene, draudzene, Dzimtene. (Alise Bogdanova) 

Man Latvija ir vieta, kur es dzimu, kur es dzīvoju, kur dzīvošu. Šeit ir mana ģimene, mani radinieki, 
mani draugi un mani klasesbiedri, un skolotāji. Latvija ir visu mūsu lielā māja! (Rinalds Āboliņš) 

Latvija ir mana. Latvija ir mana zeme. Latvija ir liela un bagāta ar saviem cilvēkiem. Latvijā dzīvo 

mani draugi! (Jānis Zariņš) 
Latvija ir skaista valsts. Tur ir manas mājas un mana skola. Latvija ir maziņa, bet man tā ir visa 

pasaule. (Edvards Vītols) 

Man Latvija ir visa mana dzīve, manas mājas, mana ģimene un vecmāmiņas , un vectētiņi. (Renārs 
Pujats) 

Latvija ir mana tēvuzeme. Latvija ir mana sirds. (Keita Vaičuka) 

Latvijā ir manas mājas. 
Latvijā ir skaistas dāmas. 
Latvijā ir stipri vīri. 
Latvija ir mana valsts! 
Latvija ir maza valsts. 
Latvija ir ezeru zeme, 
Latvija ir stipra zeme! (Aivis Krasjukovs) 
  
Tur ir manas mājas 
Un Dzimtene mana. 
Es mīlu šo zemi! 
Man labi te klājas! 
Un ko citi tur domā, 
Par to nav ko spriest. 
Tā Dzimtene mana 
Kā ar zīmogu spiests. 
Es mīlu šo zemi 
Un labi man klājas. 
Te mana ģimene 
Un manas mājas ( Rasa Ģipsle) 
  
 Latvija, tā mana Dzimtene! 
Te man dzīve kā raiba virtene. 
Te koki mūžam zaļos,te puķes augs, 
Te meži un pļavas 
Kā liels laimes trauks. 

Un kaut arī maziņi,  
Mēs esam ļoti drosmīgi. 
Un, ja nu kāds redz manu dzeju, hei! 
Tad viņš zina droši,  
Ka dzīve te jauka un koša! (RasaĢipsle) 

  
Mīklas 

  
Milzīgs apkodīts maizes gabals, kurš aizņem 
mazu mazītiņu pasaules daļiņu (Latvija) 
(Rinalds Āboliņš) 
  
Liela, liela bļoda bez karotes, ūdens pilna, 
to nevar izdzert. Kas tas ir?(Ezers) (Rasa 
Ģipsle) 
  
Gatas, garas zelta bizes, sapīt nevar, 
samalt var. Atmini nu! (labības vārpas) 
(Rasa Ģipsle 
  
Liels un slapjš pleķis. Kas tas varētu būt? (Ezers) 
Guntars Rudzīts 
  
Apaļa, zeltaina meita debesīs dzīvo. (Saule) 
Guntars Rudzīts 

 Darbus apkopoja Ināra Ratniece 
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 21. oktobrī PII grupa “Sprīdīši” devās mācību izbraukumā 
uz Taudejāņu valsts mežiem, lai iepazītu mežā augošās sēnes. Mežā 
izglītojamie meklēja un izzināja ēdamās un neēdamās sēnes, pārrunāja 
drošības noteikumus saskarē ar sēnēm. No daudzveidīgajiem dabas 
materiāliem tika aizpildīti sēņu trafareti. 
Bērni ar lielu prieku un interesi darbojās, pildot dotos uzdevumus. 

 
Grupas ,,Sprīdīši" audzinātājas Gunita un Kristīne 

JAUNIEŠU CENTRS 

Vērēmu pagasta Jauniešu centrs “Izaugsme” 
 Oktobra sākumā pulcēja ciemata bērnus uz iepazīšanos ar 
jauno jauniešu lietu speciālisti Antru. Priecēja bērnu atsaucība, 
darboties griba, viņu enerģija un neizsmeļamais dzīvesprieks. 
Kopīgiem spēkiem cepām un dekorējām kēksiņus, kurus garšojām 
pie siltas zāļu tējas. Telpā smaržoja pēc kanēļa, šokolādes un 
āboliem, valdīja patīkama rosība un draudzīgs noskaņojums. 
Spēlējām galda spēles, daudz smējāmies, dalījāmies interesēs, 

hobijos, vēlmēs un fantāzijās.  Pasākuma beigās 
veidojām apsveikumus skolotājiem Skolotāju dienai.  
Savukārt oktobra beigās jauniešu centrā bija sanākuši 
daudz un dažādi mošķīši, raganiņas un fejas uz 
Helovīnu ieskaņu pasākumu. Uz atklātas uguns vārījām 
“burvju zupu”, vēlāk notika spoku medības, kā 
atlīdzību par noķertajiem spokiem varēja saņemt 
saldumus, tā kā Helovīns bērniem asociējas ar 
konfektēm un dažādiem gardumiem.  
 Vakara beigās degustējām pašcepto 
Helovīnu brauniju un par labi pavadīto laiku, 
burvīgā noskaņojumā devāmies mājās. 
 

Jauniešu lietu specialists Antra Strupoviča 
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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.  

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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