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Zivju fonda atbalsts Vērēmu pagasta pārvaldes projektam „Zivju 
resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas 

ezerā” 

Par  Zivju fonda piešķirto finansējumu 3995 euro 9.jūlijā Vērēmu pa-
gasta Adamovas ezerā tika ielaisti 17 000 līdaku  mazuļu, lai veicinātu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas, 

makšķerēšanas, kā arī tūrisma attīstību pagas-
tā. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļu piegādi 
veica SIA „Rūjas Zivju Audzētava”. Zivju 
mazuļu skaitīšanā, svēršanā un ielaišanā pie-
dalījās pagasta pārvaldes, Rēzeknes RVP, 
PVD Ziemeļlatgales pārvaldes  pārstāvji. 

     Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta „ BIOR” 2014.gadā 
izstrādātajos „Adamovas ezera zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteikumos” apkopotā in-
formācija par laika posmu no 1950. līdz 
2013.gadam 

rāda, ka zivju rūpnieciskās nozvejas apjomi un produktivitāte Adamovas 
ezerā ir būtiski samazinājusies. Pēc 2014.gadā veiktās kontrolzvejas un 
nozvejas statistikas zivju krājumu pamatmasu Adamovas ezerā veido 

plauži, pliči, 
asari, raudas, 
sudrabkarūsas, 
līdakas un līņi, 
mazāk ir zan-
dartu, ruduļu un 
ālantu. 
Pēc zinātniskā 
institūta 
„BIOR” ietei-
kumiem Ada-
movas ezera 
zivju krājumus 

turpmākajos gados var mākslīgi papildināt ar līdaku, zandartu, karpu, 
sudrabkarūsu un zušu mazuļiem. 

 

Vērēmu pagasta projektu vadītāja 

Laimdota Melne 



D.K.S. (DABA, KULTŪRA UN SPORTS) 
 

Jau ceturto gadu aktīvākajiem Vērēmu pa-
gasta jauniešiem tika rīkota nometne. Trīs dienas 
jaunieši varēja iepazīt, aplūkot  un lietderīgi pava-
dīt savu brīvo laiku Rāznas atpūtas bāzē “Selena”. 

Šīs nometnes mērķis bija iepazīt kultūru, 
izbaudīt dabu un izmēģināt jaunu sporta veidu, kā 
arī iepazīties ar citu pagastu jauniešiem. 

Pirmajā dienā jauniešiem bija iespēja iepazīt 
Gaigalavas pagastu un tajā esošās dabas vērtības – 
Latvijā lielāko ezeru Lubānu un pie Ūdens tūrisma 

attīstības centrā “Bāka” esošos dīķus. Brīvais laiks 
kopā ar Gaigalavas pagasta jauniešiem tika pavadīts 
spēlējot tenisu, volejbolu, laivojot, kurinot ugunsku-
ru. 
Otrā diena tika veltīta kultūras iepazīšanai. Jaunieši 
apmeklēja blakus esošajā Dagdas novadā Andrupe-
nes Lauku sētu, kur iepazina seno latgaļu tradīcijas 
un tās tēlu. Izbaudījām saulaino laiku, ejot pa Andr-
upenes purva taku. Drosmīgākie no jauniešiem uzkā-
pa Lielā Liepu kalna skatu tornī, kur pavērās galvu 
reibinošs skats pāri mūsu novadam un pat vēl tālāk. 
Iepazinām Kaunatas pagasta jauniešus, kā arī uzspē-

lējam volejbolu atpūtas kompleksā “ Jaunais Dinamietis”. 
Trešā diena bija sportiska. Jaunieši ar smaiļu laivām pa Rēzeknes upi veica 8 km garu distanci. 

Brauciens bija jautrības pilns, aktīvs- jaunieši nogura ne pa jokam! Brauciena laikā ieguvām stingrus 
roku muskuļus un emociju un pozitīvu iespaidu pilnu dienu. 

Paldies visiem , kas atbalstīja, piedalījās un izturēja šīs trīs dienas. 
 

Dzīve ir kustībā, kustība ir dzīvē! 
Šī gada 13.augustā Vērēmu pagasta brīvdabas estrādē norisinājās netradicionālās sporta spēles, 

kurās vajadzēja pielietot spēku, veiklību un atjautību. 
Kopā piedalījās 4 komandas no Ilzeskalna, Feimaņiem un divas no Vērēmu pagasta. Dalībnie-

kiem bija jāveic 10 dažādas disciplīnas, piemēram,  “Veiklie kāju pirkstiņi”, “Daiļā galva”, “Pionieru 
bols” u.c. Viena no grūtākajām un interesantākajām disciplīnām bija “Skrējiens apkārt dīķim”, kur da-
lībniekiem vienā no posmiem vajadzēja skriet ar smagiem un lieliem gumijas zābakiem, lekt ar lielo 
bumbu, salikt no kastēm piramīdu, braukt ar skrejriteni un pats smagākais posms bija jānoiet ar kājās 

PAGASTA  JAUNIEŠU  AKTIVITĀTES  VASARĀ 



ZIŅAS  NO  “KULTŪRAS  GROZA” 

17.AUGUSTS  -PAGASTA  SENIORU EKSKURSIJA  UZ VALMIERU 

     Apmeklējām   Beverīnas koka skulptūru parku, Valmiermuižas alus darītavu, ciemojāmies pie ka-
ņepju audzētājiem “ Adzelviešos” un apmeklējām arī Strenču kokaudzētavu. 

 
     Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja- līņāja, ko-
ka skulptūru dārzā pavadījām  2 stundas. Tur varēja 
izmēģināt koka ložmetēju darbībā, spēlēt dažādas 
spēles, iepazīt Spoku meža iemītniekus, apmeklēt “ 
nerātno taku”. 
Valmier-
muižas 
alus de-
gustāciju 
zālē de-
gustējām 
dažādas 

alus šķirnes. 
          Kaņepju stiebru kulstīšana un virvju vīšana . 

    Saimniecībā audzē kaņepes, no 
kuru sēklām ražo kaņepju sviestu, 
aizdara rupjo malumu un kaņepju eļļu. Pie klēts, kurai ir 101 gads, eksponēti 
seni kaņepju šķiedras apstrā-
des instrumenti. Te varējām 
degustēt un iegādāties gardu 
produkciju, kā arī doties aiz-
raujošā pagātnes ceļojumā, 
kas saistīts ar kaņepju audzē-
šanas vēsturi. 
     Iegādājāmies rupjo un 
smalko kaņepju aizdaru, ka-
ņepju maizītes, saspiestas un 
grauzdētas kaņepju kripati-
ņas, kaņepju eļļu. 
 

uzģērbtām mašīnas riepām. Uz-
varēja tā komanda, kas finišu 
sasniedza ar vismazāko laika 
rezultātu. 
Par uzvarētājiem kļuva vietējā 
komanda “Bendals”, 2. vietu 
ieguva Feimaņu pagasta koman-
da, bet kā trešie ierindojās “DPD 
Tūmuži”. 
Paldies visiem, kas ieradās, pie-
dalījās, atbalstīja un gatavoja 

garšīgo zupiņu. 
Sacensības notika, pateicoties Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes iniciatīvu projektam. Ceram uz sadarbību nākamgad. 
Agita Gutāne 

Vērēmu pagasta Jaunatnes lietu speciāliste.  

Valmiermuižas alus darītavā.... 

Pie “nerātnās takas” 

Pie kaņepju audzētāja “ Adzelviešos”  



Informatīvais izdevums. Tirāža : 300 eksemplāri 

Adrese:Sondori,Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons 

Tāl. 64605905 

 

Izdevumu veidoja:R.Volkova; A.Karačkova, 

S.Strupoviča. 

       
 

Sagatavoja un fotografēja Valentīna Strangate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Augusts-atvaļinājumu mēnesis visiem tautas nama pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem ir 
aizvadīts. Klāt septembris – silu mēnesis, rudens laiks, veļu laiks, rudens ražas laiks. Mežā atrodamas 
rudens sēnes, purvos sārtojas brūklenes un dzērvenes, koku lapas dzeltenas un sārtas krāsojas un gāj-
putni jau pošas tālajam ceļam. Tas nozīmē arī to, ka teju klāt garie rudens un ziemas mēneši un tautas 
namā sāksies jauns darba cēliens. 
Pašreiz tautas namā darbojas un gaida jaunus dalībniekus: 
*bērnu vokālais ansamblis “ Zemenītes”  (vad.Solvita Pavlovska) 
*Bērnu deju grupa  (vad.Vineta  Āboliņa) 
*vokāli instrumentālais ansamblis (vad.Jānis Pavlovskis) 
*vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls” (vad.Vineta Āboliņa) 
*jauktais koris (vad.Solvita Pavlovska) 
*folkloras kopa (vad.Sarmīte Strupoviča) 
*pasākumos piedalās arī krievu dziesmu ansamblis un dziesmu izpildītāja Natālija Nikolenko 
*sporta organizatore Zaiga Ivanova sporta aktivitāšu cienītājus gaidīs Adamovas sporta hallē. 
 
Radošus panākumus,jaunus dziesmu un deju draugus,atraktivitāti,enerģiju visiem tautas nama 
amatiekrolektīviem un to vadītājiem! 
 

Par ieplānotajiem darbiem rudenī... 

24.septembris -Krāsaino lapu virpulī. Atpūtas vakars, ar kuru tiks uzsākts atpūtas pasākumu cikls “ 
Krāsainās  sestdienas”. Tie būs danču vakari ar dažādu žanru mūziku no valša līdz breik dance). 
  Jauniešu atpūtai pagasta pārvalde atvēl aparatūru, bet dīdžejs no pašu iniciatīvas !                          
Gaidīsim aktīvistus! 
29.septembris – Miķeļdiena jeb Apjumības (tradicionālā kopā sanākšana pagasta pensionāriem). 
8.oktobris – Svinam Kāzu jubilejas! (pieteikšanās un galdiņu rezervēšana TN). 
15.un 16.oktobris – Svecīšu liesmiņu gaisma pagasta kapsētās. 

Strenču kokaudzētava - konveijers, kur stāda eglītes 

SVECĪŠU  VAKARI  PAGASTA  KA|POS 

2016. gada 15.oktobris 

Vērēmu kapi 14:00 

Šķeņevas kapi 15:00 

Lejas Ančupānu kapi 16:00 

Plikpurmaļu kapi 17:00 

2016.gada 16.oktobris 

Zeltiņu Makašānu  kapi 14:00 

Obricku kapi 15:00 

Barisovas kapi 16:00 

 

Degsim sveču gaismu  

       Vērēmu pagasta kapsētās   2016. gada 15. un 16.oktobrī 


