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Gari nāca, gari nāca 

Tie lielie Ziemassvētki. 

Tekat, bērni, saņemat 

Tos lielos Ziemassvētkus. 

 Lendžu pagasta pārvalde sirsnīgi sveic pagasta 

iedzīvotājus Ziemassvētkos! Lai Ziemassvētku miers 

nāk Jūsu sirdīs, piepilda ar siltumu un gaišumu Jūsu 

mājas, atverot ceļu mīlestībai, ticībai un cerībai! 

Jaunajā 2015. gadā, lai izdodas piepildīt iecerēto! 

Pasākumi Lendžu kultūras namā: 
 

25.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Zaķēna 

Ziemassvētki”. 

25.12.plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts „Brīnumu gaidot” Koncertā piedalās Lendžu KN 

pašdarbības kolektīvi. Uzstāsies Jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi „Ūdzeņa”, 

ansambļi „Dziesmiņa”, „Rūžeņa”, „Omammas”, popgrupa „Medus”, teātris „Atspūļa” un 

Rupaiņa dzimtas pārstāvji ar dziesmām un dzeju.  

25.12.plkst. 22.00 balle, spēlēs grupa „Kiwi”, ieeja: Euro  3.00 

No 05.01 līdz 12.01 Fotoizstāde „Uguns brīnums” , fotostudijas „Artērija” darbi. 

__________________________________________________________________________ 
 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas ziņas 
 

Uzsmaidiet paši sev un kaimiņiem! 

Priecājieties par savu un citu bērnu panākumiem, 

veiksmēm, labajiem darbiem un domām!  

Gada nogale ir tas laiks, kad klusībā 

jāpaveras atpakaļ un jāizvērtē katram savs veikums. 

Tikai tad jāskatās nākotnē, lai ieraudzītu savu vietu 

un sūtību turpmākajām dienām. 

Skolā pavadīto laika ritējumu steidzina skolas 

zvans, lai, ar katru skanējumu stundai beidzoties, 

laika mašīnai atdotu kārtējās četrdesmit minūtes, ko 

varētu nolikt pagātnes plauktā - katram atšķirīgā, 

atkarībā no tā, cik guvums ir bijis svarīgs, vajadzīgs 

vai vienaldzīgs un dažam pat apgrūtinošs.  

          Mācības ir skolas svarīgākais darbs, bet 

skolēniem ir daudzveidīgas iespējas sevi pilnveidot 

un apliecināt arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs gan 

skolā gan ārpus tās. Tāpēc šoreiz īpaši paldies tiem 

skolēniem un viņu ģimenēm par iespēju atrašanu, 

laika un līdzekļu ieguldījumu, atbalstot bērnu 

piedalīšanos ārpusskolas aktivitātēs. Skolas vārdā 

pateicos Latiševu – Čudaru ģimenei par meitas 

Santas atbalstīšanu dziedāt Rēzeknes novada 

skolēnu korī, popgrupā „Medus”, darboties 

Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta skolā, 

radošā centra „Zeimuls” aerobikas pulciņā, 

kultūras nama pulciņos un par dēla Armanda 

virzīšanu iesaistīties popgrupā „Medus”. 

Paldies Alises Meļko ģimenei par viņas 

atbalstīšanu dziedāt Rēzeknes novada skolēnu 

korī, darboties popgrupā „Medus” un kultūras 

nama pulciņos. Pateicība Adijānu ģimenei par 

meitas Agneses atbalstīšanu dziedāt Rēzeknes 

novada skolēnu korī, popgrupā „Medus”, 

kultūras nama pulciņā, darboties radošā centra 

„Zeimuls” aerobikas pulciņā un dēla Dāvja 

atbalstīšanu dziedāt popgrupā „Medus”. 

Izsakām pateicību Adijānu ģimenēm no 

Križiniem par bērnu virzīšanu mācīties 

Rēzeknes Mūzikas skolā. Paldies Jūlijas 

vecākiem par atbalstu, lai viņa dziedātu 

Rēzeknes novada skolēnu korī, darboties 

popgrupā „Medus” un Antona vecākiem par to, 

ka viņš darbojas popgrupā „Medus” un 

Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta skolas 

futbola pulciņā. Pateicība Briveru ģimenei par 

bērnu virzīšanu un atbalstu pilnveidoties – 



 

Liāna dzied Rēzeknes novada skolēnu korī un 

popgrupā „Medus”, bet Artūrs darbojas popgrupā 

„Medus” un Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta 

skolas futbola pulciņā. Paldies Šarkovsku ģimenei 

par dēla Renāra atbalstīšanu darboties popgrupā 

„Medus” un Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta 

skolas futbola pulciņā. Pateicamies Venerandas 

Taures ģimenei par Oļega atbalstīšanu darboties 

Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta skolas futbola 

pulciņā.  

Rit skolas 1.semestra pēdējās dienas un 

liecību ailēs sagulst vērtējumu cipari, kas apliecina 

katra ieguldīto darbu, centību, veiksmi un 

neatlaidību vai arī nepaveikto un pilnveidojamo. 

Paldies visām skolēnu ģimenēm, kuras atbalsta, 

motivē un veicina skolēnu sasniegumus un izaugsmi. 

Priecīgus Ziemassvētkus vēlot, direktore 

Kristīne Leščinska 
______________________________________________  

 

 

Gunars Spodris ir organizācijas „Daugavas 

Vanagi” Rēzeknes nodaļas vadītājs un 

Vislatvijas Vanadzēnu kustības vadītājs. Kopš 

2008. gada dzīvo Lendžu pagasta, Apšos. 

 
 Pastāstiet, lūdzu, organizācijas „Daugavas 

Vanagi” rašanās vēsturi? 

 Otrā pasaules kara laikā divas okupantu valsti 

iesauca vīriešus armijā. Okupētā zemē nedrīkst 

iesaukt armijā, leģionā iesauca pret paša gribu. 19. 

divīzija palika Kurzemē, 15.divīzija devās uz Vāciju. 

Leģionāri cīnījās tikai pret Padomju Savienību, bet 

Vācijā padevās Sabiedroto gūstā. 15. divīzijas 

karavīrus ievietoja karagūstekņu nometnē. Pēc kara 

beigām, 1945. gada decembrī Beļģijā Cēdelghēmā 

nodibināja „Daugavas Vanagus”. Šī ir trimdas 

latviešu organizācija, iesaistīja visus tautiešus, kuri 

vēlējās to darīt. Bet organizācijas pirmsākumi ir no 

bijušajiem leģionāriem. Dibināja ārpus Latvijas, bet 

iesaistīja latviešus.  
 Kāds ir šīs organizācijas darbošanās mērķis? 

 Mērķis – patriotisms un labdarība. Latvieši, kas 

dzīvoja ārzemēs palīdzēja radiem Latvijā. Tika 

sniegta palīdzība bijušajiem leģionāriem, viņu 

ģimenēm, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm. Tika 

sūtīts apģērbs, medikamenti. 

Bez tam tiek atbalstīta vēsturisku grāmatu izdošana 

ārzemēs. 

 Trimdas laikā cīņa par Latvijas brīvību - cenšoties 

ietekmēt politiķus, lai neatzīst Latviju par Padomju 

Savienības daļu. Tas arī izdevās. 

 

 

 Cik plaša ir „Daugavas vanagu” 

organizācija? Kurās valstīs tā darbojas?  

Pirmie dalībnieki parādījās Anglijā 1947. gadā, 

tad 1950. gadā daļa pārcēlās uz Kanādu, 

Austrāliju, ASV. Šajās četrās valstīs ir lielākas 

organizācijas, bet „Daugavas vanagi” pastāv 

arī Zviedrijā, Vācijā un Jaunzēlandē. 

 Kad Jūs pievērsāties darbībai šajā 

organizācijā? Kas veicināja iestāšanos šajā 

organizācijā? 

Māte bija aktīva „Daugavas Vanagu” biedre. 

1992. gadā iestājos šajā organizācijā arī es. 

1991., 1992. gadā sāka dibināt „Daugavas 

Vanagu” nodaļas Latvijā. Sākumā organizācijā 

bija tikai bijušie leģionāri, bet tad sāka 

paplašināties. 

 Kopš kura laika Jūs ieņemat „Daugavas 

Vanagi Latvijā” Rēzeknes nodaļas vadītāja 

amatu? Kādi ir Jūsu pienākumi? 
 2008. gadā ierodoties Latvijā organizācijas 

darbība bija apsīkusi. Uz šejieni braucu, lai 

vecumdienas pavadītu Latvijā, bet nevis darbotos 

„Daugavas Vanagos.” Tomēr viss var mainīties. 

Sapratu, ka šīs organizācijas nākotne ir jaunatnē. 

Lai atjaunotu „vanadzēnu” darbību – tika 

strādāts ar skolām. Organizēju ekskursijas, 

sporta dienas. Iespēju robežās sadarbojos ar 

skolām. Vajadzēja atjaunot šo kustību. 

 Pirms tiku ievēlēts par „Daugavas Vanagu” 

Rēzeknes nodaļas vadītāju, gadu aktīvi darbojos 

šajā organizācijā. 2010. gadā tiku ievēlēts par šīs 

nodaļas vadītāju. Pienākumos ietilpst visi 

administrācijas darbi – ekskursiju un sporta 

dienu organizēšana, skolēnu uzņemšana 

„vanadzēnos” u.c. 

 

 
 

 Ir dzirdēts par darbu ar skolēniem. Kā noris 

sadarbība ar skolām? 

 Mums ir sadarbība ar četrām skolām: Viļānu 

Vidusskolu, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu 

vidusskolu, Kalnezeru Katoļu pamatskolu un 

Rēzeknes logopēdisko internātpamatskolu. 

Tika organizētas vairākas ekskursijas:  



 

 uz Rīgu – Latvijas kara muzeju un Latvijas okupācijas 

muzeju,  

uz Aglonu – Aglonas Romas katoļu baziliku, Aglonas 

Maizes muzeju, Aglonas kara muzeju, 

uz Lesteni – Latviešu leģionāru Brāļu kapiem, 

uz Krivandu – Mozuļu kaujās kritušo atceres dienā 16. 

jūlijā, 

uz Liteni – kur tika apcietināti, nošauti vai izsūtīti uz 

Sibīriju Latvijas armijas virsnieki. 

Kā arī regulāri tiek rīkotas sporta dienas „Daugavas 

Vanadzēniem”, sacensībās piedalās skolēni no 

iepriekš minētajām četrām skolā, tagad arī ar Balvu 

skolām. 

 
 

 2012. gadā Jūs saņēmāt „Lāčplēša” goda zīmi par 

mūža ieguldījumu Latvijas brīvības cīņu 

pieminēšanā, vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā 

arī jaunatnes vēsturiskajā audzināšanā. Sakiet kā šis 

apbalvojums ir mainījis Jūsu dzīvi un kā Jūs jutāties 

uzzinot par tā piešķiršanu? 

 

 
 

Foto: Gunars Spodris pēc apbalvojuma saņemšanas 

 

 Bija patīkams pārsteigums uzzinot par 

apbalvojumu. Šo goda zīmi pieņēmu Rēzeknes 

nodaļas vārdā. Pēc apbalvojuma saņemšanas 

nekas īpaši nav mainījies. 

 No mūsu nodaļas tika finansiāli atbalstīta 

Vladislava Zepa grāmatas „Latviešu leģionāra 

gaitas” izdošana, tas man bija lielāks 

gandarījums. 

 Kopš kura laika jūs dzīvojat Latvijā?  

 Esmu dzimis 1939. gadā Rīgā, 1942. gadā 

pārcēlāmies uz dzīvi Saukas pagastā, Sēlijā. 

1944. gadā izbraucām uz Vāciju, jo bija 

iespējams tikt izvestiem uz Sibīriju, tēva 

aktivitātes                                                                                                                                                               

dēļ -  „Latvijas Aizsargu” organizācijā. Sākumā 

pārcēlāmies uz Vāciju, bet pēc tam uz Angliju. 

Vācijā dzīvojām no 1944. gada līdz 1947. gadam, 

bet no1947. gada līdz 2008. gadam dzīvoju 

Anglijā. 2008. gadā atgriezos dzīvot Latvijā. 

 Kāda ir „Daugavas Vanagu” darbības 

struktūra?  

 Ir centrālā valde, kas katru gadu pulcējas citā 

zemē – pirms diviem gadiem bija Latvijā, 

iepriekšējā gadā bija Kanādā, nākošgad būs 

ASV. Tā nosaka statūtus un pieņem lēmumus. Bet 

katrā valstī ir vietējā valde, kas uz vietas pieņem 

lēmumus. Centrālās valdes priekšsēdētājs ir 

Andrejs Modris Mežmalis, kas pašlaik dzīvo 

Latvijā. Latvijā „Daugavas Vanagu” 

priekšsēdētājs ir ģenerālis Juris Vectirāns.  

 Agrāk organizācija bija sadalījusies pa 

nodaļām, bet tagad ir cieša sadarbība, 

piemēram, Rēzeknes nodaļa sadarbojas ar Balvu 

nodaļu. 

 Četras reizes gadā tiek izdots „Daugavas 

Vanagu mēnešraksts”, kurā publicē informāciju 

par šīs organizācijas darbību. Bez tam tiek 

organizēti konkursi par dažādām tēmām, kuros 

piedalās „Daugavas Vanadzēni”. 

Kāda ir „Daugavas Vanagu”nākotne? Ar 

kādām organizācijām sadarbojaties?  

 Šīs organizācijas nākotne ir darbā, 

cenšoties uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīvi, 

veidot pašcieņu un audzināt patriotismu. 

„Vanagi” grib, lai Latvijas valsts pastāv un nav 

pakļauta.  

 Tiek veikta sadarbība ar citām 

patriotiskām organizācijām. Cienām visas citas 

tautas, kas dzīvo Latvijā un sadarbojamies ar 

tām. Šajā organizācijā ir arī krievu tautības 

cilvēki. Uzskatu, ka krieviem ir jārespektē 

Latvija, kā valsts. Ceram uz Latvijas izaugsmi un 

pašcieņu! 

 Intervēja: Ilga Gudrika 



 

 

 

 

 

 

 

Pieejams finansējums uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā 

 Nodibinājums „Lauku ekonomikas 

attīstībai Rēzeknes novadā” (turpmāk tekstā 

Nodibinājums LEARN) izsludina atklātu 

projektu pieteikumu konkursu 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.  
Mērķi:  

 Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku 

uzņēmējdarbības attīstības projektu 

īstenošanu Rēzeknes novadā, 

 Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un 

rūpēties par bezdarba samazināšanu 

Rēzeknes novada teritorijā, 

 Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību 

aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu 

dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000.00 

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: 

15.01.2015. – 16.02.2015.  

Uz atbalstu var pretendēt: 

 Fiziskas personas, kuras plāno uzsākt 

saimniecisko darbību un kuru deklarētā un 

faktiskā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada 

teritorijā, 

 Fiziskas personas, kuras veic saimniecisko 

darbību Rēzeknes novada teritorijā un kuru 

neto apgrozījums no saimnieciskās darbības 

iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 

EUR 7000,00, 

 Juridiskas personas, kuras saimniecisko 

darbību veic Rēzeknes novada teritorijā un 

kuru neto apgrozījums no saimnieciskās 

darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā 

nepārsniedz EUR 15 000,00.  

Atbalstāmās izmaksas: 

 inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību 

produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, 

celts, pārvietots (izņemot autotransportu), 

sagatavots uzglabāšanai, iepakots, 

uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums, 

 inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas 

izmaksas 

 lauksaimniecības dzīvnieku iegāde, 

 specifiskas datorprogrammatūras iegāde, 

 biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas 

nepārsniedz 10% no projekta kopējās 

attiecināmās summas 

 mārketinga materiālu izstrāde, 

 būvmateriālu iegāde ražošanas vai 

pakalpojumu sniegšanas telpu 

remontdarbiem, 

 PVN, ja atbalsta pretendents nav 

reģistrēts ar PVN apliekamo personu 

reģistrā. 

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma 

maksimālais apmērs: 

 nav lielāks par EUR 3 000,00 un 

nepārsniedz 90% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām, 

 Lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot 

graudkopības un piensaimniecības 

kooperatīvus) nav lielāks par EUR 

10 000,00 un nepārsniedz 90% no 

projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām. 

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne 

mazāks kā 10% no projekta kopējās 

attiecināmās summas. 

SVARĪGI! 2015.gada 12.janvārī 

Rēzeknes novada pašvaldības ēkā 

(Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē) 

pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks 

sniegta plašāka informācija un 

skaidrojumi par projekta pieteikuma 

sagatavošanu. 
 Projektu konkursa nolikums, 

vērtēšanas kritēriji, pieteikuma veidlapa un 

atskaišu formas pieejamas Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā 

www.rezeknesnovads.lv 

Konsultācijas var saņemt pie Nodibinājuma 

LEARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, 

zvanot 26543286 vai tiekoties personīgi 

Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, 

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 34.kab. 

(pieņemšanas laiki: pirmdienās un 

ceturtdienās pl.09:00 – 12:00 vai iepriekš 

saskaņojot vizītes laiku.) 
 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, 

Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., 

LV – 4625 

Elektroniski „Sietu” var izlasīt Rēzeknes 

 novada mājaslapā: www.rdc.lv, sadaļā: 

e - avīzes 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.rdc.lv/

