


Dolomītatradne «Pērtnieki» atrodas
Latgalē, Rēzeknes novada,
Sakstagala pagastā, 20 km attālumā
no Rēzeknes pilsētas uz Rīgas pusi.
Pie mums varēsiet lieliski atpūsties
kopā ar ģimeni un draugiem, baudīt
lauku ainavas, makšķerēt svinēt
svētkus.

www.pertnieki.lv



• Kādreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne, darbus pārtraucot viss dabiski applūda un izveidojās ūdens tilpnes. Šeit mēs izveidojām un aprīkojām divus zivju dīķus 
makšķerniekiem. Vienā dīķī ir tikai foreles, otrā dīķī var noķert karpas, karūsas, asarus, raudas, stores, līdakas, samus. Šeit ir ierīkots arī bērnu rotaļu laukums, 
šūpoles, bērni ļoti jauki var pavadīt laiku spēlējoties, kamēr Jūs copējat.

Karjers "Pērtnieki" piedāvā:
- Smilts (mazgāta);Grants;

- Dolomīta šķembas ap 35 frakcijām (tai skaitā 9 
mazgātas);

- Piedāvājam arī grieztos dolomīta akmeņus, kas lieliski 
iederēsies kā dekoratīvs elements gan sienu, fasāžu 
apdarei, gan dārza kamīnam, mūrētam žogam un visam 
ko Jūsu fantāzija spēj iedomāties..
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• Dolomītatradne "Pērtnieki" atrodas Latgalē, Rēzeknes novada, 
Sakstagala pagastā, 20km attālumā no Rēzeknes pilsētas uz Rīgas pusi. 
No šosejas uz atradni ir ierīkots asfaltēts ceļa atzars, kas iet uz Rikavu. 
1700 m no tā arī atrodas dolomītatradne "Pērtnieki". Pie mums Jūs 
varēsiet lieliski atpūsties kopā ar ģimeni un draugiem, baudīt lauku 
ainavas, makšķerēt, svinēt svētkus.
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Kadreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne, darbus pārtraucot viss dabiki
applūda un izveidojās ūdens tilpnes. Seit mēs izveidojām un aprīkojām
divus zivju dīķus makšķerniekiem. Vienā dīkī ir tikai foreles, otrā dīķī var
noķert karpas, karūsas, asarus, raudas, stores, līdakas, samus. Seit ir
ierīkots arī bērnu rotaļu laukums, šūpoles bērni ļoti jauki var pavādīt laiku
spēlējoties, kamēr Jūs kopējat.
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Kādreiz dīķu vietā bija dolomīta
atradne, darbus pārtraucot viss dabiski
applūda un izveidojās ūdens tilpnes.
Šeit mēs izveidojām un aprīkojām
divus zivju dīķus makšķerniekiem.
Vienā dīki ir tikai foreles, otrā dīķī var
noķert karpas, karūsas, asarus, raudas,
stores, līdakas, sāmus. Šeit ir ierīkots
arī bērnu rotaļu laukums, šūpoles
bērni ļoti jauki var pavadīt laiku
spēlējoties, kamēr Jūs copējat.





• Zivju audzētava:

• Pērtniekos audzē foreles, karpas un stores. Zivju mazuļi tiek audzēti 
vietējā zivju inkubatorā, pēc tam tiek laisti tīros, ūdens caurtekošos
dīķos. Kādreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne. Darbus pārtraucot, 
viss dabiski applūda un izveidojās ūdens tilpnes, kurās tika izveidoti un 
aprīkoti zivju dīķi. Tilpnes dziļums ir līdz 10 metriem, ūdens daudzumu 
un straumi rada avota ūdeņi. 

• Dīķos tiek audzētas arī karūsas, asari, raudas, līdakas un sami. Zivis 
aug dabiskā veidā, barībai tiek izmantotas gan mazās zivtiņas 
(karūsas), gan ekoloģiski tīra zivju barība, kas ir ražota Eiropā un 
Latvijā.

Pērtniekos audzē foreles, karpas un stores. Zivju mazuļi tiek audzēti vietējā zivju inkubatorā, pēc tam 
tiek laisti tīros, ūdens caurtekošos dīķos. Kādreiz dīķu vietā bija dolomīta atradne. Darbus pārtraucot, 
vis dabiski applūda un izveidojās ūdens tilpnes, kurās tika izveidoti un aprīkoti zivju dīķi. Tilpnes 
dziļums ir līdz 10 metriem, ūdens daudzumu un straumi rada avota ūdeņi.
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Dīķos tiek audzētas karūsas, asari, raudas, līdakas un 
sāmi. Zivis aug dabiskā veidā, barībai tiek izmantota 
ekoloģiski tīra zivju barība, kas ir ražota Eiropā un 
Latvijā.
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- 2017 gadā Pērtniekos tika noķerta 
forele 7,500 kg, kas pārsniedz 
Latvijas 1993 gada rekordu 6,666 
kg.

- Lielākais noķertais sāms – 24 kg.

- Lielāka noķerta karpa- 21,50 kg.



• Zivju pārstrādes cehs:

• Foreles tiek ķertas un nogādātas uz pārstrādi uz vietējo zivju cehu, kas 
savu darbību uzsāka 2016. gada janvārī, izmantojot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Zivju pārstrādes ceha būvniecības procesā ir 
izmantotas jaunākās celtniecības tehnoloģijas, un pielietoti videi 
draudzīgi celtniecības materiāli. Cehs ir aprīkots ar pēdējās paaudzes 
tehnoloģiskajām un ražošanas iekārtām (kūpināšanas kameras, 
iepakošanas iekārtas utt.)

Foreles tiek ķertas un nogādātas uz pārstrādi uz vietējo zivju cehu, kas savu darbību uzsāka 2016.gada
janvārī, izmantojot Eiropas savienības līdzfinansējumu. Zivju pārstrādes ceha būvniecības procesā ir
izmantotas jaunākās celtniecības tehnoloģijas, un pielietoti videi draudzīgi celtniecības materiāli. Cehs ir
aprīkots ar pēdējās paaudzes tehnoloģiskajām un ražošanas iekārtām (kūpināšanas kameras,
iepakošanas iekārtas utt.). Zivju pārstrādes ceha jauda ir 350 tonnas gadā. Pašlaik Zivju pārstrādes ceha
sortimentā ir vairāk par 150 dažādu produktu.

.
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SIA «VLAKON’ 2016.gadā piedalījās Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas izsludinātajā Gada balvas zivsaimniecībā «Lielais loms 2016» 
un ieguva Veicināšanas balvu nominācijā GADA ZVEJAS/AKVAKULTŪRAS 
UZŅEMUMS’, savukārt 2017. gadā ieguva balvu LAUREĀTS NOMINĀCIJĀ 
«GADA AKVAKULTŪRAS UZŅEMUMS».

SIA «VLAKON’ 2016.gadā piedalījās Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas izsludinātajā Gada balvas zivsaimniecībā «Lielais loms 2016» 
un ieguva Veicināšanas balvu nominācijā GADA ZVEJAS/AKVAKULTŪRAS 
UZŅEMUMS’, savukārt 2017. gadā ieguva balvu LAUREĀTS NOMINĀCIJĀ 
«GADA AKVAKULTŪRAS UZŅEMUMS».



2017.Gada vasarā Pērtnieku lielajā dīķī norisinājās pirmās plašākā mēroga makšķernieku sacensības «Lielā
Pērtnieku kausa izcīņa makšķerēšanā’. Makšķernieku sacensību mērķis bija popularizēt makšķerēšanas sportu
Latgalē un parādīt copes iespējas Pērtnieku dīķos. Kopumā piedalījās 47 dalībnieki- gan pašmāju makšķernieki,
gan viesi no Krievijas un Baltkrievijas.
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2017.Gada vasarā Pērtnieku lielajā dīķī norisinājās pirmās
plašākā mēroga makšķernieku sacensības «Lielā Pērtnieku
kausa izcīņa makšķerēšanā’. Makšķernieku sacensību mērķis
bija popularizēt makšķerēšanas sportu Latgalē un parādīt
copes iespējas Pērtnieku dīķos. Kopumā piedalījās 47
dalībnieki- gan pašmāju makšķernieki, gan viesi no Krievijas
un Baltkrievijas.

www.pertnieki.lv



www.pertnieki.lv www.pertnieki.lv



Pērtniekos ir pieejama jauna viesu māja “Zaļā sēta”. Viesu
mājas pirmajā stāvā atrodas svinību zāle 70 personām,
otrajā stāvā – mājīgas un gaišas istabiņas (4 divvietīgās
istabiņas un 1 istaba ar astoņām gultas vietām). Jums ir
iespēja nomāt gan visu viesu mājās, gan atsevišķi istabiņas.
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“Pērtnieku gardumi” ir mobilā restorāna komanda, kas piedāvā izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Apkalpojam, organizējam un rīkojam visdažādākos Jūsu svētkus, sākot no dārza ballītēm un dzimšanas dienas svinībām,
un beidzot ar korporatīvajiem pasākumiem, greznām ballēm un kāzām.
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“Pērtnieku gardumu” komandas mērķis ir izveidot labāko Latgales banketu servisu. Mūsu prioritāte –
visaugstākā ēdienu un apkalpošanas kvalitāte. Mēs varam lepoties ar to, ka mūsu produkcija vienmēr ir 
svaiga, ēdieni pārsvarā sastāv no Pērtniekos audzētiem un vietējiem Latvijas produktiem, kas arī ir mūsu 
prioritāte.
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Vasaras sezonā 
piedāvājam pilnvērtīgu 
atpūtu dabā.
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