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Adamovas ezera zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem 
Vērēmu pagasta pārvalde februārī Lauku atbalsta dienestā iesniedza  projektu  

„Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā” valsts at-
balsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Projekta 
atbalstīšanas gadījumā rudenī  Adamovas ezerā tiks ielaisti 17 tūkstoši līdaku mazuļu. 
Ielaižamais zivju skaits tiek noteikts pamatojoties uz zinātniskā institūta “BIOR” 
2014.gadā izstrādātajiem Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. 

Šogad ir plānota ceturtā zivju resursu papildināšana Adamovas ezerā. 2011.gadā 
ezerā tika ielaisti 20 tūkstoši, 2012.gadā 15 tūkstoši un 2015.gadā 17 tūkstoši zandarta 
mazuļu. 

Sagatavoja L.Melne 

 

Mīļās sievietes! 

     Lai Jūs mīl un lai 
Jums ir ko mīlēt,  
lai Jūs gaida un lai 
Jums ir ko gaidīt, 
lai Jums ir ko darīt un 
lai ir, kas to novērtē, 
lai Jūs sargā no  debe-
sīm un saprot uz zemes! 

Vērēmu pagasta  

pārvaldes vārdā 
V.Bistrovs 

    Милые женщины,  
д о б р ы е ,  в е р н ы е ! 
С новой весной Вас, с  
каплями первыми! 
Мирного неба Вам, солн-
ц а  л у ч и с т о г о , 
счастья заветного, са-
м о г о  ч и с т о г о ! 
Много Вам ласки, теп-
л а ,  д о б р о т ы , - 
пусть исполняются Ва-
ши мечты! 

От имени управления  

Веремской волости  

В. Быстров 



Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi 
     Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai 
elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 

      Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi iegu-
vumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniska-
jā  pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj 
izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas 
lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus 
arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos 
gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības. 
      Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 
22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs 
informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas 
teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs 
klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interne-
ta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD 
klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. 
Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu elektroniskā veidā, tad 
lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15.aprīlim ie-
sniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, 
īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pie-
prasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa. 

    Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, vai ja saimniecība piesakās LAP 
pasākuma “Agrovide un klimats” vai “Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam, tad atbalsta saņemšanai 
obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā. 
LAD atgādina - lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums 
par LAD EPS izmantošanu. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. 
Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektro-
nisko parakstu. 
     Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni  
67095000.  
     Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada 
Platību maksājumu sezonai. 
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā: 
• nav uzrādīts lauku bloks; 
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, iz-

cirsti krūmi un sakopta platība; 
• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav ie-

kļauta LAD lauku blokos. 
Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu 
un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrā-
fiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un ko-
ku, krūmu grupām: 
• nav norādīts dabā esošs ainavu elements (dīķis vai koku, krūmu grupa); 
• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements. 
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas 
ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku 
bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti 
– http://karte.lad.gov.lv/ 

LAD  informācija 

INFORMĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEM 



Kā mēs vadījām Sveču mēnesi....jeb Ziemas Māras godināšana. 
 

     2.februāris ir Sveču diena -Ziemas Māras diena  – tai par godu arī viss 
mēnesis saucams par Sveču mēnesi. Latviešu tautas ticējumi Sveču dienas 
nozīmi skaidro vienkārši: tas ir ziemas vidus. 
Šogad ziema padevusies ar plānu sniega segu, bet Aizgavēņa lustes rīko-
jām gandrīz pavasarīgā 
laikā.” Dzinām kur-
mjus” , meklējām Lai-
mes pogas, minējām 
mīklas, uz ugunskura 
vārījām karstu deviņu 
zālīšu tēju un protams, 
ēdām pankūkas. 

    Radošs un darbīgs 
februāris bija arī Senioru 
atpūtas centrā : Sveču 
liešanas darbnīca, Cepumu diena, 

mandalu veidošanas pēcpusdiena.Ik pirmdienas, trešdienas un 
piektdienas tiek veltītas sportiskām aktivitātēm-nūjošanai. 
 

Mūsu  sasniegumi kultūrā un sportā 
       VPDK “ Kūzuls” ieguva I pakāpes Atzinības rakstu  deju 
kolektīvu skatē – koncertā “ Jautrais sadancis” (vad.Vineta Ābo-
liņa”). 
Varam  uzgavilēt estrādes ansamblim “DŪMI” , kurš piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli in-
strumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “ No baroka līdz ro-
kam”  Latgales reģiona kārtā un ieguva II pakāpes diplo-
mu.( vad.Jānis Pavlovskis). 
 

Vērēmu pagasta Adamovas sieviešu komanda ņem 
aktīvu dalību Rēzeknes novada un pilsētas sporta rīkota-
jās sacensībās. Veterānu čempionātā Nautrēnos komanda 
ieguva 4.vietu, bet Rēzeknes pilsētas volejbola čempio-
nātā 5 komandu sacensību kopvērtējumā, mūsu pagasta 
sportistes izcīnīja  godalgoto II vietu.( komandas kaptei-
ne Zaiga Ivanova) 

Sagatavoja S.Stupoviča 

ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 
S.Strupoviča. 

      Suņu, kaķu un istabas sesku īpašniekiem 
saistoši ir Ministru kabineta noteikumi Nr.491 
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtī-
ba". Minētie noteikumi paredz, ka suņa īpaš-
niekam ir jānodrošina, lai dzīvniekam  tiktu 
implantēta pasīva lasāmrežīma radiofrekvences 
identifikācijas ierīce jeb mikroshēma un dzīv-
nieks tiktu reģistrēts Lauksaimniecības datu 
centra (LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra 
datubāzē. LDC var reģistrēt arī kaķus un ista-
bas seskus, kuriem ir implantēta mikroshēma, 
bet tas nav obligāti.  
     Suņu īpašniekiem  līdz 2016.gada 1.jūlijam 

jānodrošina mikročipa implantēšana un reģistrēšana LDC. Dzīvnieka reģistrēšana LDC mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē ir maksas pakalpojums, kas šobrīd ir 7,11 eiro, kā to nosa-
ka MK noteikumi Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrā-
dis". Suņa reģistrācija tiks veikta tikai tādā gadījumā, ja īpašnieks būs samaksājis par reģistrā-
ciju.  
     Reģistrētā mājdzīvnieka īpašniekam ir pienākums ziņot LDC par dzīvnieka turēšanas vietas 
maiņu, nāvi, pazušanu vai atrašanu un arī par īpašnieka maiņu. To iespējams izdarīt, izmantojot 
portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to Lauksaimniecī-
bas datu centram.  
     Pēc 2016.gada 1.jūlija tos suņu īpašniekus, kuru mīlulim nebūs ievietota mikroshēma un kuru 
dzīvnieks nebūs reģistrēts LDC, varēs sodīt. Par attiecīgo pārkāpumu tiks uzlikts naudas sods 
fiziskajām personām no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 350 eiro. 
     Vērēmu pagastā suņu apzīmēšanu ar mikročipiem  veiks veterinārārste Olimpija Deksne. 
Viena suņa apzīmēšana izmaksās  EUR 23,00 ( šajā summā ietilpst suņa apzīmēšana, potēšana 
pret trakumsērgu, jauna pase un skanēšana).  
     Lai iegūtu sīkāku informāciju par suņu apzīmēšanu Vērēmu pagastā , var zvanīt veterinārār-
stei Olimpijai Deksnei ( tālrunis: 29386458 vai 64637200). 

Sagatavoja O.Deksne 

INFORMĀCIJA  PAGASTA  IEDZĪVOTĀJIEM 

PASĀKUMI 

     

 

 

Marts ceļā uz Pavasari. 
 

  4.martā  folkloras kopa VORPA piedalīsies Gavēņa laika garīgo dziedājumu pēcpusdienā 
F.Trasuna muzejā “ Kolnasāta” . 

  5.martā VPDK “ Kūzula “ izbraukuma koncerts Bārbeles pagasta tautas namā. 
  8.martā plkst.19.00 SVĒTKU KONCERTS “ Kad marta saule sirdi sildīt sāk...” . Piedalās Sak-
stagala teātra draugu kopa (vad.Ināra Grietiņa) un mūsu tautas nama  pašdarbnieki. Svētku 
turpinājumā ziedi, kliņģeris un atmiņas pie tējas tases (drīkst būt “groziņš” ) 

 28.martā plkst.13.00  “Šūpojies, Lieldieniņa....” tautas namā. Pasākums bērniem. 


