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SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA 

 
  Ar 2014.gada 1. septembri ir stājušies spēkā Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta 

saistošie noteikumi Nr.35 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem.” 

 Noteikumi nosaka pabalstu piešķiršanas kārtību ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un 

pirmskolas izglītības iestādēs (viena ēdināšanas reize dienā – pusdienas) daudzbērnu ģimenēm, 

ģimenēm, kas saņem GMI pabalstu, trūcīgajām ģimenēm un maznodrošinātajām ģimenēm. Lai saņemtu 

pabalstu bērnu ēdināšanai, vecāki iesniedz sociālajam darbiniekam rakstisku iesniegumu, izziņu no 

izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties. 

 Ar septembra mēnesi stājas spēkā Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 33 „Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā.” 

 Tāpat stājas spēkā grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, kas nosaka, ka 

Rēzeknes novadā noteiktais GMI līmenis vienai personai atbilst valstī noteiktajam GMI līmenim 

(pašreiz: EUR 49,80 mēnesī). 

 Daudzbērnu ģimenēm, kurām ir trīs vai vairāki bērni līdz astoņpadsmit gadu vecumam (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)un visi bērni deklarēti Latvijas Republikā, ir iespēja 

saņemt „3+ ģimenes karti.” Lai to saņemtu interneta vietnē www.godagimene.lv jāaizpilda pieteikuma 

veidlapu. Šo karti var saņemt abi vecāki.  

 AS „Latvenergo”arī šogad turpina sociālā atbalsta programmu ģimenēm ar trīs un vairāk 

bērniem, sniedzot dāvinājumu EUR 84.24 vērtībā. Atbalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes jau no 

1.augusta var pieteikties AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas portālā www.e-latvenergo.lv, kā arī 

klientu apkalpošanas centros visā Latvijā līdz šī gada 31.decembrim. Rēzeknē klientu apkalpošanas 

centrs atrodas Atbrīvošanas alejā 88. 

 Neskaidrību gadījumā griezties pie sociālā darbinieka vai zvanīt pa tālr. 64644734, mob. t. 

26429667 

Informāciju sagatavoja: Andrejs Kasparāns 
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KALNEZERU PAMATSKOLAS ZIŅAS 

 
   Kārtējais mācību gads uzņem pilnus apgriezienus – 

skolā sācies spraigs mācību un ārpusklases darbs.  

    Šogad 1.klasē mācības sāka pieci skolēni. 

Skolotāju kolektīvam klāt nāca jauns mūzikas skolotājs 

Edvīns Tabors. Jaunums būs 2.klases skolēniem – iespēja 

apgūt peldētprasmi nodarbībās Rēzeknes 5. vidusskolas 

peldbaseinā, vienu stundu nedēļā, laikā no oktobra līdz 

maijam. Skolā darbosies sekojoši interešu izglītības 

pulciņi: vokālais ansamblis, folkloras pulciņš, rotaļdeju 

pulciņš, sporta pulciņš, tehniskās modelēšanas pulciņš un 

teātra pulciņš.  

 Aicinu visus skolēnu vecākus uz sadarbību un vēlu pacietību un neatlaidību palīdzot saviem bērniem 

skolas gaitās!  

Kalnezeru Katoļu pamatskolas direktore: Kristīne Leščinska 

  

 

http://www.godagimene.lv/
http://www.e-latvenergo.lv/


 

 

SPORTA AKTUALITĀTES 

 
  Saulainā piektdienas dienā Lendžos norisinājās nebijis pasākums „Sprinteru diena 2014”. Idejas 

autors un visa notiekošā kurators bija vietējais uzņēmējs Andris Kozlovskis. Pasākumu vadīja atbildīgā 

par sportu Lendžu pagastā Līga Latiševa – Čudare. Pasākumā sacentās un savas spējas sprintā rādīja 

skolas bērni un viņu vecāki, kā arī skolotāji.  

  Pasākumā piedalījās viesi, kam ir sasniegumi vieglatlētikā: Gunta Latiševa – Čudare un īpašais viesis 

Mārīte Kozlovska, kas visu dzīvi ir sportojusi un piedalījusies dažādās sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī 

ārzemēs.  

  Pirms sacensību sākuma ar skolēniem par drošību uz ceļa, pieturās, skolā runāja drošības policijas 

pārstāvji. Apsprieda, kā jāsargā savas mantas, kā jāattiecas vienam pret otru, lai neradītu draudus otra 

veselībai.  

  1.- 4. klases skolēni skrēja 30m, bet 5. – 9. klases skolēni, skolotāji un pieaugušie skrēja 60m. Gunta 

Latiševa – Čudare bija sagatavojusi testu skolēniem un to vecākiem.  

 Pēc sacensībām visi labākie skrējēji tika apbalvoti. Noteica arī labāko skrējēju starp puikām ( Aidas 

Cesnakovas) un meitenēm ( Santa Latiševa – Čudare). Beigās viņi sacentās savā starpā. Labākajiem 

sprinteriem dāvināja krekliņus ar geparda uzlīmēm. Mārītes Kozlovskas simpātiju balvu ieguva Liāna 

Brīvere. 

Pasākumu atbalstīja: Z/S „Ķirši”, Z/S „Zelmeņi”, Z/S „Lapegles”, SIA „Pakalnu Māliņi”, Gunārs Ivons 

un Dainis Gudriks, kā arī Lendžu pagasta pārvalde un Kalnezeru Katoļu pamatskola. 

 

Attēlā: Visi medaļnieki kopā ar Mārīti Kozlovsku un Guntu Latiševu – Čudari. 

Ilga Gudrika, Lendžu pagasta bibliotekāre 
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12. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 

 

 2014. gada 4.oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12. 

Saeimu. Lendžu pagasta pārvalde nodrošina balsot gribētājus ar transportu. Autobusa 

maršruts 04.10.2014.:  

1. Lendži (9.00)- Skinči (9.15)- Stapuļi (9.20) – Kozubērži (9.25) – Zeltiņi ( 9.30) – Kozlova 

( 9.35)- Ceplīši ( 9.45) – Lendži (9.55) 

2. Lendži (10.00) – Skobuļnīki (10.10) – Biži (10.15) – Kotāni ( 10.25) – Sarkaņi ( 10.35) – 

Apši (10.40) – Lendži ( 10.50) 

3. Lendži (11.00) – uz Ceplīšu pusi 

4. Lendži (11.30) – uz Sarkaņu pusi. 

VĒLĒTĀJAM JĀBŪT LĪDZ 1.) PASEI VAI 2.) PERSONAS APLIECĪBAI UN VĒLĒTĀJU 

APLIECĪBAI. TIKAI AR PERSONAS APLIECĪBU NOBALSOT NEVARĒS! 
 

 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625( tālr.64644734 ), 
Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rdc.lv – mājas lapā e – avīzes. 

http://www.rdc.lv/

