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Vērēmu pagasta iedzīvotāji! 

    Ņemiet  spēku no jāņuzālēm, ko  tās Jums šovakar sniedz, 
tas paliks ar Jums tik ilgi, kaut sen būs novītis zieds! 

    Priecīgus Līgo svētkus un skaistu Jāņu dienu! 

 

Vērēmu pagasta pārvaldes vārdā V.Bistrovs 

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 

      Ganāmpulku īpašnieki! Jūlijā ir jāaizpilda un jānosūta veidlapa "Pārskats par 
stāvokli ganāmpulka novietnē". Aizpildītā veidlapa jāiesūta Datu centrā - Citadeles 
ielā 3, Rīgā, LV-1010 vai jebkurā Reģionu apkalpošanas nodaļas punktā.  
     Veidlapa "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" ir jāsniedz mēneša laikā 
par stāvokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1. jūliju. 
            Ja ganāmpulkam piederošie tabulā uzskaitītie dzīvnieki ir izvietoti vairākās 

novietnēs, jāaizpilda vairākas veidlapas "Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē" - par katru no-
vietni atsevišķi. 
        Veidlapas var arī aizpildīt un aizsūtīt elektroniski mājas lapā www.ldc.gov.lv nodaļā-veidlapas 
un iesniegumi. 

Biodrošības pasākumi cūku novietnēs vasarā 
Ņemot vērā to, ka 2015. gadā Latvijā mājas cūkām tika konstatēta saslimšana ar Āfrikas cūku mē-

ri, kā arī, to, ka šīs slimības izplatībā liela loma ir cilvēkam, Zemkopības ministrija atgādina un iesaka 
ievērot pastiprinātus biodrošības pasākumus, gan dodoties kopt dzīvniekus, gan dodoties mežā ogot, 
sēņot vai medīt.  
      Lai izvairītos no slimības uzliesmojuma un nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos tālāk Latvi-
jas teritorijā, vasarā dzīvnieku īpašniekiem, kuri savās saimniecībās tur cūku sugas dzīvniekus, jāievēro 
šādi biodrošības pasākumi: 
1.  cūku sugas dzīvnieki jātur slēgtās telpās, nepieļaujot to kontaktu ar mežacūkām un citiem savva -      
ļas dzīvniekiem; 
2.    jāievēro 2.    normatīvie akti, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vie-
tām;  
3.    nedrīkst cūku sugas dzīvniekiem izbarot zaļbarību vai zāli, kas vākta meža tuvumā, vai tādu, kas 
vākta laukā, ja tajā pirms nopļaušanas bijušas mežacūkas; 
4.    pakaišiem nedrīkst izmantot salmus, ja ir aizdomas, ka tie bijuši saskarē ar mežacūkām vai to iz-
kārnījumiem; 
5.    nekādā gadījumā neizbarot pārtikas atkritumus, kā arī sekot, lai pārtikas atkritumi nejauši neno-



nenokļūst cūkām paredzētajā barībā vai tās tuvumā; 
6.    savā saimniecībā vēlams nodarbināt personas, kuras savās mājās neaudzē un netur cūku sugas 
dzīvniekus; 
7.    atgriežoties no meža un ejot pie dzīvniekiem, jāizmanto tīrīts un mazgāts apģērbs un dezinficēti 
apavi. Īpaša uzmanība jāpievērš tam apģērbam un apaviem, kas tiek valkāti, ejot mežā; 
8.    jāseko cūku sugas dzīvnieku veselības stāvoklim un, ja dzīvnieki izskatās neveseli, nekavējoties 
jāizsauc veterinārārsts. 
     Iedzīvotājiem, kuri dodas mežā ogot, sēņot, pēc atgriešanās no meža izmantotais apģērbs ir jāiztīra 
un jāizmazgā, pastiprinātu uzmanību pievēršot apaviem un to pazolēm. Apavus vēlams arī dezinficēt.  
Ja mežā redzēti dzīvnieku līķi, īpaši - mežacūku līķi, par tiem nekavējoties jāinformē vietējā pašvaldī-
ba.  
    Medniekiem, atgriežoties no medībām, jānodrošina, ka medībās izmantotais apģērbs, apavi un in-
ventārs nenonāk kontaktā ar mājas cūku sugas dzīvniekiem. Īpaša vērība jāpievērš apaviem, tos nepie-
ciešams dezinficēt.  
     Nekādā gadījumā nedrīkst izbarot mājas cūku sugas dzīvniekiem mežacūku izcelsmes atkri-
tumproduktus.  
 

Lauku atbalsta dienests uzsāk Valsts papildu atbalsta izmaksu piena ražotājiem 
LAD  16.jūnijā, uzsāka izmaksāt Valsts papildu atbalstu piena ražotājiem, tā kopējā summa ir 6 

197 000 euro. 
Atbalstu piešķir piena ražotājiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības 

nozares informācijas sistēmu līdz 2016. gada 10. jūnijam ir reģistrēti vienotajā zemkopības nozares 
informācijas sistēmā. 

Atbalstu maksā par piena daudzumu tonnās, kas piegādāts pircējam laikposmā no 2015. gada 1. 
oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim, ja piena ražotājam pēc stāvokļa 2016. gada 1. maijā atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu ir reģistrē-
tas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem. Atbalsta likme ir 14.05 euro par tonnu. 

Atbalsta piešķiršana tiek veikta saskaņā ar  2016.gada 24.maija Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr.324 "Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem". 

Informācija  no  LAD  un LDC mājas lapām 

RĒZEKNES  NOVADA  DIENA 

       Pašā vasaras viducī, 23. jūlijā, Rēzeknes novada pašvaldī-
ba saviem iedzīvotājiem un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus, 
ģimeniskus, izzinošām un sportiskām aktivitātēm piesātinātus 
svētkus – Rēzeknes Novada dienu Ančupānu ielejā. Plašajā 
pasākuma programmā savām interesēm atbilstošas aktivitātes 
atradīs ikviens. 
     No pulksten 12.00 basketbola spēles cienītāji varēs no-
skaidrot labāko komandu strītbola sacensībās, savukārt pulk-
sten 14.00 jau otro reizi notiks sacensības „Rēzeknes novada 
stiprākais lauku vīrs – 2016”. Lai kļūtu par visa novada spēcī-

gāko vīru, pagastu stipriniekiem savs spēks un izturība būs jāpārbauda visdažādākajās disciplīnās, tos-
tarp, traktora riepas velšanā, baļķa celšanā, dzirnakmens nešanā un citur. Tikmēr mazie stiprinieki savu 
izveicību varēs pārbaudīt „Piedzīvojumu takā”, kur atrakcijas un stafetes bērniem piedāvās biedrība 
„Par stipru ģimeni”. 

Turpinot jau vairākus gadus aizsākto „Pagastu dižošanās” tradīciju, arī šogad no pulksten 15.00 
Rēzeknes novada pagasti rādīs, ar ko tie ir stipri un bagāti. Pagastu ielā būs gan amatnieku paraugde-
monstrējumi, gan radošās darbnīcas, gan mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, gan ku-
linārais mantojums. Kā ierasts, visas dienas garumā apmeklētājus gaidīs arī amatnieku darinājumu tir-



dziņš. 
     Pulksten 17.00 ar koncertu „Manas mājas dzimtā novadā” sāksies svētku muzikālā daļa un tiks go-
dinātas Rēzeknes novada stiprākās un talantīgākās ģimenes. Pēc svētku koncerta līksmība turpināsies 
nakts ballē – no pulksten 18.30 līdz pat rīta gaiļiem ikviens ir aicināts lustīgi izdejoties kopā ar desmit 
mūziķiem un grupām. Uz divām skatuvēm spēlēs Intars Busulis, “Menuets”, “Otra Puse”, “Laimas 
Muzykanti”, “Dabasu Durovys”, “Ginc & es”, Voiceks Voiska, “Kapļi” un citi Latvijā pazīstami mūzi-
ķi. 

Ieeja uz visiem pasākumiem – brīva.  

Informācija no Rēzeknes novada mājas lapas 

ZIŅAS NO “KULTŪRAS GROZA” 

 

Bērnu svētki “Mazais gudrinieks” izskanējuši..... 

 
     Tas bija pasākums visiem pagasta bērniem, bet īpaši tika gaidīti  pagasta mazie piecgadnieki. Šogad 

9 meitenes: Alina Burceva, 
Zlata Cvetkova, Patrīcija Kat-
kovska, Anna Kozirkova, Eva 
Masaļska, Elīna Peipiņa, Paula 
Sergejeva, Jana Smane, Sabīne 
Zeiza, un 4 zēni: Ingmārs Iva-
novs, Andris Karzubovs, Ed-
vards Pridans, Daniels Zeltiņš, 
svinēja Bērnības svētkus. Pat 
lielais vējš nespēja ietekmēt 
svētku gaisotni. Svētku noska-
ņu palīdzēja radīt bērnu an-
samblis “ Zemenītes”, dejotāju 
raitie soļi. Notika sportiskas 
aktivitātes, bērni varēja izvizi-
nāties ar poniju, izpriecāties un 
izlēkāties piepūšamajās atrak-
cijās. Pagasta pārvalde piec-

gadniekiem bija sarūpējusi dāvaniņas un visiem pasākuma dalībnie-
kiem -
Sa ldumu 
g a l d u . 
P a l d i e s 
v i s i e m , 
kas pieda-
lījās svēt-
ku sagata-
v o š a n ā , 
organizē-
šanā un 
par jauki 
pavad ī to 
laiku! 

 

Sagatavoja S.Strupoviča 

Foto K.Katkovskas un I.Rūžas 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri . Tāl. 64605902 

 

 

PASĀKUMI   

 
1-3.jūlijam Daugavpilī un visā Latgalē notiks Latvijas Kultūru festivāls “ Pynu, pynu sītu”, uz kuru 
dosies  deju kopas “ Kūzuls” dejotāji. 

16.jūlijā DĀMU  OLIMPIĀDE. 
Piedalās komandas  no Lendžiem, Audriņiem, Dricāniem u.c. Nāksim un atbalstīsim ciemiņus un arī 
mūsu  komandu! 

23.jūlijs  Rēzeknes NOVADA  DIENA.  

KAPUSVĒTKI  VĒRĒMU  PAGASTĀ 

Makašānu-Zeltiņu kapos  25.jūnijā plkst.14.00 

Škeņevas kapos 2.jūlijā plkst.14.00 

Verēmu kapos 9.jūlijā plkst.14.00 

Plikpūrmaļu kapos 16.jūlijā plkst.14.00 

Borisovas kapos 16.jūlijā plkst.15.00 

Lejas Ančupānu kapos 30.jūlijā plkst.14.00 


