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V ē r ē m u    p a g a s t a   p ā r v a l d e s 

i n f o r m a t ī v a i s  i z d e v u m s 

Lai ticība savai valsti un saviem spēkiem, kā arī drosme un pašaizliedzība ir vadmotīvs 
mūsu ikdienas darbā! 

Godātie Vērēmu pagasta ļaudis, Vērēmu pagasta pārvalde sveic  
Jūs Latvijas Republikas Proklamēšanas 97. gadadienā! 

 

Zivju fonda atbalsts Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Zivju resursu 

atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā” 

15.oktobrī, pateicoties Zivju fonda piešķirtajam finansējumam 3400,00 euro, 
Vērēmu pagasta Adamovas ezerā tika ielaisti 17 000 zandartu vienvasaras ma-

zuļu, lai veicinātu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas, makšķerēšanas, kā arī tūrisma attīstī-
bu pagastā. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļu piegādi veica SIA „Rūjas Zivju Audzētava”. Zivju mazu-

ļu skaitīšanā, svēršanā un ielaišanā piedalījās pagasta pārvaldes, Rēzek-
nes RVP, PVD Ziemeļlatgales  pārvaldes  pārstāvji. 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „ 
BIOR” 2014.gadā izstrādātajos 
„Adamovas ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumos” apkopo-
tā informācija par laika posmu no 
1950. līdz 2013.gadam rāda, ka ziv-
ju rūpnieciskās nozvejas apjomi un 

produktivitāte Adamovas ezerā ir būtiski samazinājusies. Pēc 
2014.gadā veiktās kontrolzvejas un nozvejas statistikas zivju krā-
jumu pamatmasu Adamovas ezerā  veido plauži, pliči, asari, rau-
das, sudrabkarūsas, līdakas un līņi, mazāk ir zandartu, ruduļu un 
ālantu. 

Saskaņā ar zinātniskā institūta „BIOR” ieteikumiem, Adamovas ezera zivju krājumus turpmā-
kajos gados var mākslīgi papildināt ar līdaku, zandartu, karpu, sudrabkarūsu un zušu mazuļiem. 

Vērēmu pagasta projektu vadītāja 

Laimdota Melne 

 ZIVJU FONDA ATBALSTS PROJEKTA REALIZĒŠANĀ 

 



INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 

Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem 
       No šā gada 23.oktobra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis Vienotā platību maksā-
juma avansa izmaksu 70% apmērā. Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksājumus 
saņems visi tie lauksaimnieki, kuru iesniegumos nav konstatētas problēmas. Lauku 
atbalsta dienests atgādina, ka avansa maksājumus nevarēs piešķirt gadījumos, ja ne-
būs saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs atrisinātas problēmas, piemēram, 

kad vairāki lauksaimnieki atbalsta saņemšanai ir pieteikuši vienu platību u.tml. Par avansa aprēķinu un 
apmēriem informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta likmes”. 

         Saņemot avansa maksājumu lauksaimniekam ir iespēja uzlabot savu finansiālo situāciju un veikt 
ieguldījumus saimniecības turpmākā attīstībā. 

Informācija no LAD  mājas lapas 

PAGASTA  JAUNIEŠU  AKTIVITĀTES 

Nometne “Tuvāk dabai” 
        Biedrība” Interešu centrs Izaugsme” 
sadarbībā ar Vērēmu pagasta jauniešu centru 
no 3. līdz 5.augustam ir veiksmīgi realizē-
jusi nometni ”Tuvāk dabai”. Nometne no-
tika Rāznas ezera krastā, bez komunikācijas 
līdzekļiem t.i. bez telefoniem, datoriem, TV, 
sociālajiem tīkliem - tā teikt “Tuvāk dabai”. 
Nometnē piedalījās Vērēmu pagasta aktīvā-
kie un Ozolmuižas pagasta jaunieši, ar ku-
riem ir izveidojušās draudzīgas attiecības 
vairāku gadu garumā. 
       Trīs dienas tika pavadītas “Telšu pilsēt-
iņā”, kuru jaunieši paši iekārtoja, lai pie-
lāgotu savu dzīvošanu dabā, viņiem va-

jadzēja arī iekārtot ugunskura vietu un sagādāt malku. Par to visu rūpējās puiši. Toties meitenes radoši 
izpaudās ēdienu pagatavošanā, protams, uz ugunskura - tika gatavota gan zupa, gan otrie ēdieni. 
Jaunieši aktīvi pavadīja laiku spēlējot vole-
jbolu, futbolu un piedaloties dažādās  spor-
tiskās stafetēs.  

Jauniešiem bija iespēja iepazīt 
Rēzeknes novada apskates vietas un objek-
tus. Tika apmeklēts gan Mākoņkalns, gan 
Lielais Liepu kalns, kur tika uzkāpts skatu 
tornī, kas pavēra satriecošu skatu uz Lat-
gales apkārtni. Viesojāmies Lūznavas 
muižā, kur Lūznavas pagasta pārvaldes 
vadītājs iepazīstināja ar muižas vēsturi un 
apkārtni. Tika apskatīta muiža un tajā 
esošās izstādes. 

Par cik nometnes nosaukums bija 
“Tuvāk dabai” mēs apmeklējām Dabas 
Izglītības centru “Rāzna”. Ieguvām zināšanas par aizsargājamām dabas teritorijām, par Rāznas parka 
iemītniekiem mežā, pļavā un ūdenī. Basām kājām izstaigājam sajūtu taku, izspēlējam komandas aktivi-
tāti, kas lika saprast, ka jaunieši prot sadarboties viens ar otru.  

Noslēdzoties nometnei “Tuvāk dabai” paši jaunieši secināja, ka bez sakaru līdzekļiem un sociā-
lajiem tīkliem var lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku draugu pulkā. Sēžot pie ugunskura 



 jaunieši kļuva atklātāki, kas radīja patīkamu 
komunikāciju mūsu vidū.  

Paldies Rēzeknes novada pašvaldībai par 
piešķirto finansējumu, kas ļāva īstenot aktīvu 
un lietderīgu atpūtu jauniešiem.   

Vērēmu pagsta pārvaldes  
jaunatnes lietu speciāliste 

Agita Gutāne  
 

 

 

 

Sporta spēles Vērēmos – „4 stihijas sportā” 

Jau otro gadu pēc kārtas, Vērēmu pagsta “Sondoros” 26. augustā tika organizētas sporta spēles. 
Šogad sporta spēles tika organizētas pēc četru dabas stihiju princip – ūdens, zeme, uguns, gaiss. Kop-
skaitā piedalījās 6 komandas – no Dricāniem, Maltas, Feimaņiem, Ozolmuižas un divas komandas no 
Verēmiem. 

       Dalībniekiem bija jāveic 12 sporta aktivitātes, kurās tika pārbaudīta komandu saliedētība, veik-
lība un izturība vienlaikus iepazīstot, kā dabas stihijas var pielitot sportā. Kā pirmā no aktivitātēm bija 
mini orientēšanās, kur katrai komandai ar kartes palīdzību uz laiku vajadzēja atrast paslēptas mazas 
mantiņas. 

       Vislielāko skatītāju un dalībmieku ievērību guva disciplīna “Kājas gaisā”, kurā komandai  guļot 
uz zemes ar kāju palīdzību vajadzēja noturēt lielu bļodu ar ūdeni. , kas lika par sevi zināt visām 
muskuļu grupam. Labākie šajā disciplīnā kļuva vietējā komanda “Stripe Power”, šī komanda izturēja 
gandrīz 25 minūtes. 

       Cīņa par diplomiem, medaļām, kausiem un garšīgām kūkām bija sīva. Spēlēs “4 stihijas sportā” 
1. vietu izcīnīja komanda “BORISS” no Maltas, 2. vietu ieguva komanda “Stripe Power” no Vērēmiem 
un 3. vietu ieguva komanda “Feimaņiem”. 

      Sporta spēles notika pateicoties Rēzeknes novada domes jaunatnes iniciatīvu projektiem 
2015.gadā. Cerams, ka šī tradīcija turpināsies arī nākamgad. 

Vērēmu pagasta Jaunatnes llietu speciāliste Agita Gutāne 

 

“FC Sondori”-  Vērēmu pagasta čempioni telpu  futbolā 

   2015.gada 2. oktobrī Adamovas sporta zālē tika rīkotas 
Vērēmu pagasta sacensības telpu futbolā. Šogad sacensī-
bās piedalījās piecas komandas: „Tereki”, „FC Sondori”, 
„FK Juniori”, „Feimaņi” un „Bērzgale”. Spēles tika izspē-
lētas pēc apļa sistēmas – katrs ar katru. Pārliecinošas uzva-
ras visās spēles guva „FC Sondori” komandas spēlētāji, 
izcīnot pirmo vietu. Pirmās vietas ieguvējus: Kalvi Pekšu, 
Arti Solimu, Guntaru Igauni, Arvi Karačkovu, Juri Pota-
povu un Rihardu Rižovu apbalvoja  ar medaļām, dip-
lomiem un kausu. Par labāko spēlētāju tika atzīts Arvis 
Karačkovs. 2. vietu ieguva komanda „Tereki”, bet 3.vietu 
izcīnīja Bērzgales komanda. Arī 2. un 3.vietas ieguvēji 
tika apbalvoti ar diplomiem, medaļām un kausiem. 

Paldies visiem,  kas piedalījās sacensībās, organizatoriem un Vērēmu pagasta pārvaldei par 
piešķirto finansējumu, kā arī Vērēmu pagasta Jauniešu centram par jauniešu saliedēšanu un mo-
tivēšanu. 

Sacensību organizatore: Z.Ivanova 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

 
      Novembris- Veļu mēnesis jeb Dvēseļu dienu laiks. 
Laiks, kad pieminam savus mūžībā aizgājušos radus, 
draugus, kaimiņus, sakopjot kapsētas, iededzot sveču 
liesmiņas un veltot lūgšanas viņu dvēselītēm.Pagasta 
pārvalde pateicas iedzīvotājiem un kapu vecākajiem 
par visu pagastā esošo kapsētu sakopšanu .  
 

 

 

       1.novembrī Vērēmu tautas namā notika krievu dziesmu 
k o n c e r t s  "  O s e n n i j  l i s t o p a d " . 
Koncertā piedalījās koris " Ivuški" ,vokālais ansamblis 
"Lazorevij cvetok" , mūsu krievu dziesmu ansamblis, dze-
jniece Ludmila Brahmane u.c. 

 
Sagatavoja S.Strupoviča 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASĀKUMI  VĒRĒMU TN 

Piemiņas brīdis Borisovas kapsētā. 


