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Vērēmu tautas 
namā jūnija 

mēnesī 
 

16.jūnijā 
plkst.13.00 uz 

atmiņu 
pēcpusdienu 
'Ķatram savs 

bagāts pūrs..." 
aicināti 

Vērēmu  pagasta 
seniori. 

Aijas Ķeišas austo 
lakatu izstādes 

atklāšana, 
dziesmots 

sveiciens no tautas 
nama vokāli 

instrumentālā 
ansambļa un 

folkloras kopas. 
Apsveikums no 

senioru deju 
kolektīva. 

Lūgums savlaicīgi 
paziņot par 

ierašanos, zvanot 
29498652.  

Lūgums savlaicīgi 
sazināties, ja ir 
nepieciešams 
transports, lai 

nokļūtu uz 
pasākumu un 

atpakaļ ! 

ZIŅAS ĪSUMĀ 

 

 Mīļš aicinājums 
peoniju audzētājiem - 

visi kopā varam 
vienoties šo cēlo ziedu 
izstādē. Ja Tavā dārzā 
aug kāda interesanta 
peoniju šķirne, atnes 
vienu ziedu un Tautas 

namu, lai varam to 
pievienot peoniju 

izstādei laika posmā 
no 15.jūnija līdz pat 

Jāņiem.  

Ņemiet spēku 
no jāņuzālēm, 

No gaismas, kas 
kalnos zied, 

Ņemiet spēku 
no nakts bez 

tumsas,  
Kas Līgo svētkos 

pār zemi iet. 

 

Skaistajā vasaras 
Saulgriežu laikā  
smelsim enerģiju 
un prieku! 

Vērēmu pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Arvīds Dunskis 

Latvieši ir viena no retajām tautām, kas atzīmē vārda dienas. Ir pat atrisināts jautājums, ko darīt 
to reto un skaisto vārdu īpašniekiem, kuru vardi, kalendārā nav. Jā, šo vārdu īpašnieki jubileju 
svin 22. maijā, kad ir visu kalendāros neierakstīto vārdu diena. Nevieni vārdu īpašnieki nav tik 
populāri kā Līgas un Jāņi.  
Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, 23. jūnijā vārda dienu svinēs 10 378 
Līgas, savukārt 24. jūnijā vārda diena būs 47 056 Jāņiem. 
Pēdējos gados šie tradicionālie latviešu vārdi arvien zaudē popularitāti. Pērn tika reģistrēti vien 
68 jaundzimušie ar vārdu Jānis, un jaundzimušo personvārdu Top 100 šis personvārds pēdējo 
10 gadu laikā noslīdējies no 13. uz 33. vietu. Savukārt ar vārdu Līga pagājušogad reģistrētas 9 
jaundzimušās. 
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 IZGLĪTĪBA 

Mācību gadam noslēdzoties 

 

Verēmu pamatskolā ir noslēdzies mācību gads. Pārbaudījumiem pilns. Tetstēšana, vakcinācija, attālinātais mācību 

darbs prasīja lielus psiholoģisko un fizisko spēku pārbaudījumus. Taču pāri visam bija rūpes par bērnu izglītošanu un 

psiholoģisko labklājību. Skolas pedagogi ar sirdsdegsmi rūpējās par katra bērna zināšanām un labklājību, piedāvājot un 

organizējot dažādus ārpusskolas pasākumus, kas pēc diviem gariem pandēmijas gadiem bija kā spēka avots gan bērniem, 

gan pašiem pedagogiem. 

Paldies , mīļie kolēģi, par izturību, par lieliski paveikto darbu, arī par darbu ārpus darba laika! 

Paldies, cienījamie vecāki, par ieinteresētību, par atbalstu, par neatlaidību savu bērnu izglītošanā!  

Gatavojoties ikgadējai skolas pašvērtēšanai, šogad tika veikta skolēnu, vecāku un pedagogu aptauja par skolēnu 

labbūtību un drošību skolā. Liels gandarījums un prieks, ka aptaujas rezultāti norāda, ka mūsu bērni skolā jūtas droši un 

skolai piederīgi. Par to aptaujās ir norādījuši gandrīz visi vecāki, skolēni un pedagogi. 

Protams, vienmēr ir kur augt. Ir jādomā par skolas attīstību, par skolēnu un darbinieku labbūtības veicināšanu, 

izglītības kvalitātes paaugstināšanu. 

Šogad vasaras remontā ir paredzēts virtuves ventilācijas sistēmas kapitālais remonts. Tiek meklēti risinājumi skolas 

infrastruktūras uzlabojumiem. Paldies pašvaldībai un visiem sadarbības partneriem par atbalstu visa mācību gada garumā! 

Lai visiem silta un gaiša vasara!  

Verēmu pamatskolas direktore Iveta Gaile 

Marta – aprīļa notikumu kaleidoskops Verēmu 
pamatskolā  

 
Ekskursiju un pārgājienu laiks 

 

 Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad gribas doties kādā 

izbraukumā, lai redzētu un piedzīvotu kaut ko jaunu un neparastu. 

Verēmu pamatskolas 1.-4.klašu skolēni, neskatoties uz visai mainīgajiem 

laikapstākļiem, devās pavasara ekskursijās. 4.klase apmeklēja Aglonas 

Briežu dārzu, Velnezeru un Karaļa kalnu. 1.un 3.klase devās baudīt 

mākslu uz Preiļiem un apskatīja Moto&Metal NESTER CUSTOM mākslas 

galeriju, Leļļu muzeju un Preiļu muižas parku. 2.klase devās uz Rāznas 

Nacionālo parku, kur izgāja Jaunstašuļu akmens taku un atrada visus 4 teikā 

minētos laukakmeņus un pievārēja savas bailes un nedrošību šķēršļu trasē 

kokos “Rāznas priedes”.  

 Lai skolas pēdējās dienas vēl ilgi paliek atmiņā, visi kopā devāmies 

pārgājienā uz Sarkaņkalnu, baudījām dabas skaistumu un kustību prieku. 

     Direktores vietniece 

audzināšanas jomā Laura Kalvāne 

Pēc  MŪZAS uz Lūznavu 
 

21.aprīlī Verēmu pamatskolas 1. un 2. klases skolēni Latvijas Skolas somas ietvaros devās ekskursijā uz Lūznavu, lai 

iepazītu Latgales jūdendstila pērli – Lūznavas muižu.  

Šī vieta un elegantā celtne nevienu neatstāj vienaldzīgu. Mūs sagaidīja muižas kundze neparastā ietērpā un 

iepazīstināja skolēnus ar muižas vēsturi.  Skolēniem bija iespēja ielūkoties katrā šīs neparastās ēkas stāvā, sākot ar 

bēniņiem, kur varēja apslatīties, kur un kā mitinās sikspārņi, un beidzot ar pagrabstāvu,  kurā ir izvietota intereaktīva 

ekspozīcija “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”.  

Tā bija neparasta un jaunu zināšanu piesātināta diena. Skolēni bija sajūsmā gan par ekskursiju pa muižu, gan par 

tikšanos ar pašu Kerbedzu, gan par pastaigu parkā.  

 

Noslēgumā sarīkojām paši savu Mākslas pikniku muižas parkā un izveidojām neparastu izstādi ar saviem radošajiem 

darbiem.                                                                                                                            (Foto pielikums 3. lpp.)   
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IZGLĪTĪBA 

(Foto pielikums no 3. lpp.) 

2.klases audzinātāja Laura Kalvāne 

Apguvām uzvedību sabiedriskās vietās 
 

25.aprīlī Verēmu 
pamatskolas 2.klase devās  
uz multifunkcionālo atbalsta 
un izaugsmes centru 
“SkalaDar” Rēzeknē, kur 
kopā ar vadītāju Tatjanu 
Mironovu apguva etiķeti kino 
un teātrī. Brauciens uz 
nodarbību un no tās arī bija 
piedzīvojumu pilns, jo 
daudziem bērniem tas bija 
pirmais patstāvīgais brauciens sabiedriskajā transportā. Nodarbībā skolēni caur 
spēlēm un aktīvu līdzdarbošanos apguva svarīgākos noteikumus sabiedriskās 
vietās. Lielu paldies sakām T.Mironovai par atsaucību un sirsnību, ar kādu 
tikām sagaidīti.  

     2.klases audzinātāja Laura Kalvāne 

Olimpiskā diena 

 22. aprīlī  visā Latvijā norisinājās tradicionālā 
“Olimpiskā diena 2022”. Arī Rēzeknes novada Verēmu 

pamatskolas 
audzēkņi un 
pedagogi 
aktīvi ņēma 
dalību šajā 
pasākumā, 
kas skolā 
tika 
apvienots ar 
sporta dienu. 
Atsaucoties 
Latvijas 
Olimpiskās 
komitejas 
aicinājumam 
atzīmēt 
Latvijas 
Olimpiskās 
komitejas 
(LOK) 100 

gadu jubileju, šoreiz skolā tika organizētas sporta un 
veselību veicinošās aktivitātes, iekļaujot tūrisma elementus. 

Kā ierasts, Olimpiskā diena iesākās ar Olimpiskā karoga 
ienešanu skolas pagalmā un kopīgo vingrošanu gan 
pirmsskolas  bērniem, gan arī pārējiem skolēniem. Visas 
dienas garumā pēc rotācijas principa klašu komandas veica 
tūrisma prasmes veicinošos uzdevumus, savā starpā 
noskaidrojot  uzvarētājus. Visai komandai kopīgiem spēkiem 
bija jāuzslien telts un jāiekārto guļamvieta. Improvizētā vietā 

vajadzēja pārvietoties pa “purvu”. Skolas teritorijā starp 
skolēniem tika uzspēlēts frisbiju golfs un ar speciālajiem 
rīkiem metām mērķī. Un kur gan bez sporta – katram nācās 
veikt spēka, ātruma un veiklības stafeti.  

Ar vislielāko interesi tika aizvadīta lielā stafete. Visa 
klase pārvarēja šķēršļu joslu, spieda sulu no apelsīniem, 
pašiem vajadzēja iekurināt ugunskuru un ar liesmas 
palīdzību pārdedzināt aukliņu. 

Noslēgumā, protams, neiztika bez kopīgām pusdienām 
brīvā dabā pie ugunskura - pagasta estrādes 
teritorijā.  Katrs  skolēns  šajā pasākumā saņēma ne vien 
veicinošās piemiņas balvas, līdzdarbošanās sertifikātus, bet 
arī pamācošus sadzīves risinājumus, praktiskai darbībai 
dodoties pārgājienā. Saulaino un pozitīvo emociju uzlādēti, 
pateicības vārdus saņēma skolotāju un audzinātāju kolektīvs, 
pasākuma tiesneši – 8. klases skolēni, skolas pavāres un 
skolas direktore. 

 Edgars Kļaviņš, 
Verēmu pamatskolas sporta skolotājs 
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IZGLĪTĪBA 

Mātes dienai veltītais koncerts 
-Kā bitīte steigšos 

Es darbiņus padarīt, 
Kā mani žēlo un mīli tu, 

Tā mīlēšu tevi es, MĀMULĪT! 
                            (L.Apšeniece) 

 Maija sākums parasti iezīmējas ar vieniem no gada sirsnīgākajiem 
svētkiem – Mātes dienu. 6.maijā arī  Verēmu pamatskolas saimē  tika 
atzīmēta Māmiņu diena. Kuplā skaitā skolas zālē uz svētku pasākumu 
pulcējās gan māmiņas, gan vecmāmiņas, gan krustmāmiņas, 

gan 

tantes. Katrai no viņām skolēni un bērnudārza audzēkņi dāvināja savus sirsnīgos priekšnesumus koncertā “Buču pods 
māmiņai”. 

Laura Kalvāne,  

"Spēlēju, dancoju" Viļānos 
 

26.maijā Verēmu pamatskolas 1.-2.klašu dejotāji devās 
un Rēzeknes novada bērnu un jauniešu deju svētkiem 
"Spēlēju, dancoju" Viļānos. Dejotāji kopā apguva latviešu 

tautiskās dejas un rotaļas, priecājās par kopā būšanas mirkli, pēc mēģinājumiem baudīja uz ugunskura vārītu zupu. Dienas 
noslēgumā dejotāji tikās koncertā, lai ar savu sniegumu priecētu skatītājus.   

Egija Meļko, tautas deju skolotāja 

''Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” meistarklase 
 26.maijā notika Veselīga uztura meistarklase 3.klases skolēniem. 
Meistarklasi vadīja projekta ''Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” speciāliste Dana 
Piteronoka. 
 Kāpēc ir svarīgi ēst augļus un dārzeņus? – uztura speciālists 
noskaidroja bērnu viedokli un  pastāstīja, no kā sastāv dārzeņi un augļi un 
kāpēc ir svarīgi tos ēst ikdienā. Cik daudz dārzeņu un augļu ir jāapēd dienas 
laikā. 
 Praktiskajā daļā bērni veidoja veselīga uztura šķīvja paraugu, 
izmantojot OnPlate šķīvja prototipu un uzlīmes ar produktiem.   
Sevišķi bērniem patika veselīgo našķu pagatavošana un degustēšana: ābolu 
šķēlītes ar sēkliņām un biezpiena bumbiņas ar žāvētiem augļiem. 
Paldies ESF projekta ,,Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā''  organizētājiem un 
vadītājiem par iespēju aktualizēt veselīga uztura nozīmi bērnu veselības 
nostiprināšanā. 

3.klases audzinātāja Ināra Ratniece 
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Sporta svētki pirmsskolā 

19.maijā ,Verēmu pamatskolas, visas pirmsskolas grupiņas svinēja Sporta svētkus. Lai bērniem svētki būtu jautrāki 

un interesantāki, ciemos ieradās Tīģeris (sk.Inga) un Lapsa (sk.Ilze). 

Viņi aicināja bērnus veikt dažādas sportiskas aktivitātes - vingrošanu, iešanu pa virvi, lekšanu pār kociņiem, līdzsvara 

noturēšanu, mešanu mērķī.  Visi pirmsskolas bērni aktīvi ņēma dalību Sporta svētkos  un priecājās par Tīģeri un Lapsu. 

Svētku noslēgumā  sportisti saņēma diplomus. 

Lai kustību prieks ir ar mums ikdienā! 

Skolotāja Ilze Kravale

Bērnudārza izlaidums 

Skaitījām par visiem dienas, 
Kad būs izlaidums mums klāt. 

Esam izauguši lieli - 
Mazie bērni vietā nāks. 

 
Paies vasara un atkal 

Bērni telpās jautri smies, 
Bet mēs, rudens ziediem rokās, 

Steigsim skolā mācīties. 
/A. Celma/ 

 
 Ar aktīvu rosību un priecīgu sa-
traukumu grupā “Sprīdīši” tika aizvadīta 27. 
maija diena, kurā divpadsmit topošie skol-
nieki parādīja savas prasmes pirmsskolas 
posmam noslēdzoties. Vecākus un viesus 
bērni priecēja ar sirsnīgu koncertu, ar 
skaisti deklamētiem dzejoļiem, deju un 
dziesmām. Pēc svētku koncerta bērni ar 
skolotājām devās skaistā un izzinošā ek-
skursijā uz zoodārzu Balvu pusē un Andra 
Ločmeļa ādas apstrādes darbnīcās centās 
iejusties ādas apstrādes meistara lomā.  
 Novēlam nākamajiem pirmklasnie-
kiem, lai pavadītais laiks pirmsskolā paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums! 
 

Skolotājas Kristīne un Gunita 
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Pateicības diena 
  Mācību gada 
pēdējā dienā Verēmu pamatskolā 
tradicionāli notika svinīgā līnija, 
kurā Verēmu pamatskolas 
direktore pateicās visiem 
skolēniem, kas ar savu uzcītību, 
neatlaidību, uzdrīkstēšanos un 
darbu ir kaldinājuši skolas godu, 
piedaloties gan mācību 
olimpiādēs, gan sporta 
sacensībās, gan dažādos 
konkursos un skatēs, kā arī 
radošo darbu izstādēs.  Pavisam  
šogad esam piedalījušies piecās 
novada organizētajās mācību 
priekšmetu olimpiādes un vienā 
valsts olimpiādē, iegūstot 
godalgotas vietas. Pateicība tika 
teikta arī skolēniem, kuri visu 
mācību gadu čakli strādāja un 
savās liecībās saņēma tikai labas 
un teicamas atzīmes. 
  Liels paldies ar pateicības 
diplomu tika nodots arī vecākiem, 
kuri jo īpaši bija atbalstījuši skolu 
gada laikā gan mācību procesā, 
gan palīdzējuši veidot materiāli 
tehnisko bāzi. Skolas Pateicības 
diplomus nosūtījām  - Inesei 
Zeizai , Kristīnei Jurānei, Artai 
Ramzai un Anitai Lucatnikai par 
radošo darbnīcu vadīšanu 
sākumskolā kā arī Mārim Vilcānam 
par labirintu stendu izgatavošanu 
skolēnu brīvā laika pavadīšanai. 

 
Verēmu pamatskolas direktore   

Iveta Gaile 

KULTŪRA 

„Latgalīšu 
grōmotys runoj” 

Vērēmu pagasta 
bibliotēka piedalījās  
konkursā, ko bija 

izsludinājusi „Vietējā 
Latgales Avīze”. 

Radošās aktivitātes 
mērķis bija popularizēt 

latgaliešu valodu. 
Latgaliešu valodā ir 

diezgan daudz saturiski 
bagātu un skaistu 

grāmatu. Izņemot no 
plauktiem visas 

grāmatas, kas bija 
latgaliešu valodā un 

izrakstot to 
nosaukumus, bija 
jāsaliek sakarīgus 
vārdu salikumus. 

Norakstot grāmatu nosaukumus pēc 
kārtas, daži vārdu salikumi radās paši 

no sevis. Visu šo darbu palīdzēja 
paveikt Sāra Volkova. Daži piemēri : 
Visvērtīgākā balva ir 3 mēnešu 
abonements „Vietējā Latgales 

Avīze”, kura būs pieejama 
lasītājiem. 

Bezbailis meklej laimi 
Vacōs kūkles skaņās. 
 
Vysa pa druskai: 
Kai dybynōja Latviju 1917 
Patīseiba ir myusūs 
Mōras zeme 
Latgaļu atmūda. 
Apskatīties var Vērēmu pagasta mājas 
lapā :  http://veremi.lv/2022/05/09/
latgalisu-gromotys-runoj/ 

http://veremi.lv/2022/05/09/latgalisu-gromotys-runoj/
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28. maijā  
Vērēmu Vidējās paaudzes deju kolektīvs “KŪZULS” sekmīgi piedalījās  

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma „Mūžīgais dzinējs” 
metodiskajā seminārā repertuāra pārbaudei. Lai raits deju solis arī turpmāk! 

Bērnības svētki 
ir viens no 
tradicionālajiem 
Vērēmu pagasta 
pasākumiem. 
Šogad svētkos 
piedalījās 2017. 
gadā dzimušie 
Vērēmu pagasta 
jaunākās paaudzes 
pārstāvji. 
Katrs no 
gaviļniekiem ir 
saņēmis sava 
pagasta goda 
pilsoņa apliecību. 
Bija tikšanās ar 
Laimes lāci, tātad - viskarstākās vēlēšanās piepildīsies. 
Iesim pa dzīvi ar smaidu un viss būs labi! 

Maija sākumā Vērēmu 
tautas namā darbojās ļoti 
interesanta un noderīga 
radošā darbnīca "Augļu un 
ziedu kompozīcijas". Paldies 
par interesentiem veltīto laiku 
un zināšanām šo nodarbību 

vadītājai Anitai Rudzītei!  
Paldies visiem, kas atnāca 
apgūt šī svētkos un ikdienā 
noderīgās iemaņas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, sveicam visus bērnus un 
vecākus šajā skaistajā dienā, kas iezīmē arī skolēnu vasaras brīvlaika sākumu. 
Arī Vērēmu pagasta bērni  tika iepriecināti ar baloniem, saldumiem un kārtīgām dejām svaigā gaisā ar 
Pikačū! Lai piedzīvojumiem pilna vasara! 

INFORMĀCIJA 

Informācija par 
kapusvētku norisi 
Vērēmu pagastā 

2022.gadā. 

Makašānu-Zeļteņu kapsēta 25.06.2022. plkst. 14.00 

Šķeņevas kapsēta 02.07.2022. plkst.14.00 

Veremu kapsēta 09.07.2022.  plkst. 14.00 

Plikpūrmaļu kapsēta 16.07.2022. plkst. 14.00 

Borisovas kapsēta 16.07.2022.  plkst. 15.00 

Lejas Ančupānu kapsēta 06.08.2022.  plkst.14.00   

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

