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Klausījos, brīnījos, 

Kas aiz kalna gavilēja: 

Lieldieniņa braukšus brauca, 

Asnus veda vezumā! 

Lai pavasara saule Lieldienu rītā atnes svētku prieku 

un ļauj ikvienam no mums zilajās vizbulēs, 

pūpolzaros un plaukstošos bērzu pumpuros sajust 

dzīvības spēku. 

 

Priecīgas Lieldienas visiem pagasta iedzīvotājiem novēl Lendžu pagasta pārvalde 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pasākumi Lendžu kultūras namā: 

 

 20.aprīlī - Lieldienu pasākums, plkst. 20.00 pašdarbnieku sagatavots koncerts „Lielā 

zaķa Lielā diena”. Līdzi ņemiet krāsainas olas. Plkst.22.00 Balle, spēlēs Juris, 

ieeja:EUR 2.85 

 25.aprīlī, plkst. 13.00 radošā darbnīca filcēšanā. 

 3. maijā, plkst. 15.00 pensionāru pēcpusdiena, uzstāsies pašmāju kolektīvi, ciemiņi-

Bērzgales folkloras kopa un salsas dejotāji no Rēzeknes. Balli spēlēs Rita. Līdzi 

ņemiet groziņus. 

____________________________________________________________________________ 

Informācija lauksaimniekiem: 

 24. aprīlī, plkst. 11.00, platību maksājumu karšu izsniegšana 

____________________________________________________________________________ 

 

Uzņēmēju sapulces pagastos 
 Gatavojoties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadiem ietvaros paredzētā 

finansējuma saņemšanai lauku ceļu rekonstrukcijai, Rēzeknes novada pašvaldībā uzsākts darbs pie 

uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu un ielu noteikšanas. 

 Pagastu pārvaldes izstrādās arī detalizētu pamatojumu, kas sastāvēs no ekonomiskā pamatojuma 

kritēriju izpildes tabulas par katru izvēlēto ceļu/ielu un datu tabulas par uzņēmumiem, kuri izmanto 

rekonstrukcijai izvēlētos pašvaldības grants ceļus vai ielas. Lūdzam novada uzņēmējus būt atsaucīgiem un 

sniegt pagasta pārvaldēm šim detalizētajam pamatojumam nepieciešamos konkrētos datus par uzņēmumu, 

piemēram, pastāvīgo darba vietu skaits, nodokļu maksājumu apmērs, apsaimniekotās laukaugu platības 

u.c.! 

 Sakarā ar šo programmu pagastos notiks sapulces uzņēmējiem. Pie mums tāda sapulce notiks 

24.aprīlī, plkst. 15.00. Būs tikšanās ar Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvi Annu Jaundzemu. Sapulces 

laikā viss šajā sakarā tiks pastāstīts un paskaidrots, kā arī atbildēts uz jūsu jautājumiem. 

 Pēc Rēzeknes novada pašvaldības kopējā rekonstruējamo grants ceļu un ielu prioritārā saraksta 

izveides, 2014.gada maija mēnesī notiks prioritāro ceļu apsekošana dabā, ceļu tehniskās kvalitātes izpēte un 

izmantošanas intensitātes mērījumi. Tiks izstrādāta arī ekonomiskā analīze plānotajiem darbiem, jo Eiropas 

Savienības līdzfinansētā projekta finansējums tiks ieguldīts pašvaldības ceļos vai ielās, kas potenciāli sniedz 

visaugstāko ekonomisko atdevi. 

 



 

Kalnezeru katoļu pamatskolas ziņas 

 

Katram sava dzīve kā teātra izrāde, kā 

glezna vai dziesma. Katram piepildīta ar citādu 

saturu - ar mīlestību un radošumu, ar skumjām un 

pārdomām, ar prieku un darbošanos. 

Skolas dzīve ir īpaša ar to, ka kopīgais 

sirds ritms, smaids, skumjas vai gandarījums ir 

atkarīgi no visa skolas kolektīva, kur katram, 

lielam vai mazam, skolēnam, skolotājam vai 

darbiniekam ir sava vieta un uzdevums kopējā 

dzīves kvalitātes nodrošinājumā. 

Mācību darbs skolā vienmēr ir bijis un būs 

pats galvenais. Pirmo mācību semestri pabeidzām 

ar sekojošiem rezultātiem: 6% skolēnu kādā no 

mācību priekšmetiem bija vājš vērtējums, 60% 

skolēnu kādā no mācību priekšmetiem bija 

viduvējs vērtējums un 34% skolēnu visos mācību 

priekšmetos vērtējums bija optimāls un izcils.  

Pamatojoties uz 1.semestra vērtējumiem, 

esam aktivizējuši dažādus pasākumus mācību 

darba uzlabošanā: aktīvāk un mērķtiecīgāk 

skolēni iesaistās papildnodarbībās, klašu 

audzinātāji veic pārrunas ar skolēniem un 

vecākiem, rīko klašu vecāku sapulces, skolotāji 

izglītojas kursos un semināros, lai mācību procesu 

padarītu motivētāku un saistošāku. Tikai kopīgi 

sadarbojoties skolai, ģimenei un pašam skolēnam, 

var sasniegt katra bērna spējām optimālākos 

rezultātus. Aicinu visus vecākus vairāk sekot līdzi 

skolēnu mācību darba sasniegumiem izmantojot e-

žurnālu Mykoob sistēmā. Atgādinu, ka, lai kļūtu 

par tā lietotāju, uz skolas e-pastu 

kalnezeri@saskarsme.lv jāatsūta elektroniska 

vēstule ar vecāka e-pasta adresi.  

2013.gada nogalē skola uzrakstīja radošās 

vides uzlabošanas projektu „Jaunais meistars”, 

kurš guva atbalstu. Par konkursa rezultātā 

piešķirto finansējumu tika nopirkti vairāki 

moderni rokas un stacionārie elektriskie 

instrumenti, kā arī palīgierīce darba vides 

uzlabošanai darbnīcā - putekļu un skaidu savācējs 

kokapstrādes procesā. Jaunie instrumenti tiek 

izmantoti mācību stundu organizēšanai un 

tehniskās jaunrades pulciņa nodarbībās. Skolēnu 

veidotos darbus varēs apskatīt rokdarbu izstādē 

Lendžu kultūras namā sākot no 30.aprīļa.  

Jau daudzus gadus mūsu skolas 

neatņemama sastāvdaļa ir dziesma. Arī šogad 

skolas videi muzikālu akcentu piedod kora, 

ansambļu un solistu skanīgā darbošanās gan 

mēģinājumos, gan koncertos. Prieks par 1.,2., 4. 

un 6.klases zēniem, kuri mācās dziedāt un ir 

apņēmības pilni šo nodarbi turpināt. Ar lepnumu 

runājam un domājam par mūsu dziedošajām 

meitenēm, kuras daudzu gadu garumā neatlaidīgi 

nāk uz kora un ansambļa mēģinājumiem ne tikai 

pulciņam paredzētajā laikā, bet arī savā brīvajā 

laikā un pat skolēnu brīvdienās. Mūsu meiteņu 

skanīgās balsis priecēja rīdziniekus četros 

koncertos Rīgas atpūtas centrā „Lido”, Santa un 

Alise arī šogad folkloras dziedātāju konkursā 

ieguva 1.pakāpi un brauks uz konkursu Rīgā, bet 

skolas koris cītīgi gatavojas koru skatei. Tas ir 

visgrūtākais un visatbildīgākais darbs, jo 

jāparāda sniegums kompetentai žūrijai jau 

nākamā gada skolēnu dziesmu svētku gaisotnē. 

 

 
Alise Meļko un Santa Latiševa – Čudare 

 

 Kārtējo Svēto Misi skolas kapelā plānojam 

23.aprīlī plkst.10.00, bet 30.aprīlī aicinām visus 

uz tradicionālo „Ģimeņu dienu” Lendžu kultūras 

namā. 

Cilvēkā ir daudz vietas, lai savu dzīves 

gleznu veidotu ne tikai sev, bet arī apkārtējiem 

par prieku un Dievam par godu! Saturīgu un 

labas apņemšanās pilnu Lieldienu gaidīšanas 

laiku un līksmus svētkus! 
 

Kristīne Leščinska, pamatskolas direktore 
 

 

 Ilze Smeltere ir sasniegusi ļoti daudz un 

negrib apstāties pie sasniegtā… 

  

 Ilze dzimusi Rēzeknē, bet bērnības un 

jaunības gadi ir saistīti ar Lendžiem. Pēc 

Kalnezeru pamatskolas beigšanas viņa mācījās 

Rēzeknes Valsts ģimnāzijā. Studēt Ilze devās uz 

Rīgu… 

 Pēc kāda principa izvēlējies skolu, kurā 

studēt pēc vidusskolas beigšanas? 

Meklēju to, kas varētu patikt un liktos saistošs. 

Uzmanību piesaistīja Rīgas Tehniskās 

Universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās 

Ķīmijas fakultātes studiju programmas 

piedāvājums, tāpēc izvēlējos to. Materiālzinātne 

bija jaunizveidota programma un piedāvātie 

studiju priekšmeti man šķita interesanti. 

mailto:kalnezeri@saskarsme.lv


 

 Spriežot pēc intervijām Tu nodarbojies 

ar pētniecību. Kur ir Tava darba vieta?  

Esmu pētniece Latvijas Universitātes Cietvielu 

Fizikas institūtā, strādāju Sintēzes un 

tehnoloģijas laboratorijā. Institūtā strādāju jau 

septīto gadu, sākumā biju asistente, pēc kāda 

laika kļuvu par pētnieci.  

 Pastāsti dažos teikumos, ko Tu centies 

izpētīt un radīt? 

 Strādāju ar pjezoelektriskiem 

materiāliem – tie ir tādi „gudrie” materiāli, kas 

maina savas īpašības ārējās iedarbības 

rezultātā, t.i., temperatūras vai pieliktā elektriskā 

lauka ietekmē tiem mainās fizikālās īpašības, 

tādējādi tie var vienu enerģijas veidu pārvērst 

citā. Es strādāju pie jaunu, videi un cilvēkam 

draudzīgu keramikas materiālu izgatavošanas un 

novērtēju, kā mainās to īpašības, mainot ķīmisko 

sastāvu. 

 

 
Foto: Māris Morkāns 

 

 2012. gadā Tu saņēmi stipendiju 

„Sievietēm zinātnē”. Par kādiem nopelniem tā 

Tev tika piešķirta?  

 Stipendiju saņēmu par savu pētījuma 

projektu. Stipendiju piešķir jaunajām 

zinātniecēm dzīvības zinātņu vai materiālzinātņu 

jomā, izvērtējot tēmas aktualitāti, publikāciju 

skaitu. Keramiskie materiāli, pie kuru sintēzes 

strādāju, nesatur svinu un varētu aizvietot šobrīd 

izmantojamos materiālos, kuru sastāvā ir augsts 

svina saturs. Mūsdienās ļoti aktuāla ir tēma, kas 

saistīta ar vides piesārņojuma problēmu 

samazināšanu.  

 Kas ir mainījies kopš stipendijas 

saņemšanas un kā tas ietekmēja Tavu izaugsmi 

zinātnē? 

 Stipendijas piešķiršana liecināja, ka 

darbs, ko daru, tiek novērtēts un svarīgs, tāpēc 

bija liels gandarījums. Tas palīdzēja arī 

disertācijas tapšanas laikā, jo atzinība ir liels 

stimuls. 

 Vai pašlaik Tu studē doktorantūrā? Vai 

ātri būs jāaizstāv doktora disertācija? Vai 

disertācijas tēma ir saistīta ar Taviem 

pētījumiem? 

Doktora grādu ieguvu 2013. gada jūnijā. Tā kā 

strādāju zinātnē, tad disertācijas tēma tieši 

saistīta ar pētījumu tēmu. Disertācijas 

nosaukums ir „Bezsvina segnetoelektriskā 

keramia uz sārmu metālu niobātu bāzes”   

 Ar ko patīk nodarboties brīvajā laikā ? Kādi 

ir vaļasprieki? 

Lielu daļu mana brīvā laika aizņem aktīva 

darbošanās studenšu korporācijā Zinta. 

Korporācijā iestājos studiju laikā, bet tā ir mūža 

organizācija. Korporācijas ietvaros esmu darījusi 

daudz interesantu lietu – piedalījusies teātru un 

dziesmu festivālos, sporta spēlēs un citos 

pasākumos. Ļoti patīk lasīt, apmeklēt teātri, dejot, 

pavadīt laiku draugu sabiedrībā. 

 

 
Ilze Smeltere pirmā no labās. 

 

 Tuvojas Lieldienas, ko Tu gribētu novēlēt 

mūsu lasītājiem? 

Tiecieties pēc tā, ko vēlaties, un novērtējiet to, 

kas ir! 

 Mēs savukārt novēlam Ilzei sasniegt 

jaunas virsotnes, lai darbs nes augļus un 

neapstāties pie sasniegtā!  

 

Intervēja: Ilga Gudrika 

 

 



 

Projekti, kas tiks realizēti 2014. gadā 
 

 
 

Lendžu ciemā ir uzsākti sagatavošanas darbi 

projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta 

Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II 

kārta” (identifikācijas Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025) realizācijā 

paredzētajiem būvdarbiem. Ir nospraustas 

rekonstruējamās trašu vietas, piegādāti grodi 

akām u.c. materiāli. SIA „VENTARS”, ar ko ir 

noslēgts iepirkuma līgums par darbu veikšanu, 

plāno kanalizācijas tīklu rekonstrukciju veikt no 

aprīļa vidus līdz jūlija beigām.  

 

 

 

 

  

Ir atbalstīts biedrības „ŪDZEŅA” Lauku 

attīstības programmas 2007–2013.gadam 

pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegtais 

projekts „Aprīkojuma iegāde Lendžu kultūras 

namam” (Nr.13-01-LL23-L413201-000023). 

Projekta īstenošanā paredzēts iegādāties 

datorkomplektu prezentācijām, fotoaparātu, 

videokameru.  

Projekta attiecināmās izmaksas (PVN 

biedrībai ir attiecināmā izmaksa) sastāda EUR 

2276,71, no kurām publiskais finansējums ir 

EUR 2049,04. Līdzfinansējumu EUR 227,67 

nodrošinās Lendžu pagasta pārvalde. 

Lēmums par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu ir pieņemts 26.02.2014. Šobrīd 

ir noslēgti līgumi par aparatūras iegādi, 

iesniegts rēķinu priekšapmaksas pieprasījums 

un biedrības kontā ir ieskaitīta publiskā 

finansējuma daļa. Līdz 05.05.2014. ir plānots 

saņemt aparatūru un veikt atlikušos 

maksājumus. 

Projekta īstenošana jāveic līdz 20.08.2014., 

bet, iespējams, ka tas notiks ātrāk – līdz š.g. 

maija beigām. 

 

 

 
Marta sākumā ir uzsākti būvdarbi saskaņā ar 

projekta „Brīvdabas estrādes kompleksa 

būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” 

(Nr.12-01-ZL20-Z401101-000005) tehnisko 

dokumentāciju. Darbus veic SIA „Latgalija”. 

Objekts tiek būvēts uz pašvaldībai piederošās 

zemes Lendžu ciemā aiz Kalnezeru Katoļu 

pamatskolas. Pašlaik notiek sagatavošanas darbi 

pamatu betonēšanai. 

Projekta īstenošana jāveic līdz 15.10.2014.  

 
 

 
Pirmo reizi Lielā Talka valsts mērogā tika rīkota 

2008. gada 3. maijā. Idejas autore ir rakstniece 

Anna Žīgure, kura to aizguva no igauņiem. 

Visi aicināti piedalīties lielajā Talkā un padarīt 

savu apkārtni tīrāku! Bet katram no mums 

jāatceras teiciens: „Tīrs ir ne tikai, kur tīra, bet 

arī tur, kur nemēslo”.  

 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas 

iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625 

(tālr. 64644734) 

Elektroniski „Sietu” var izlasīt www.rdc.lc – 

mājas lapā, sadaļā e-avīzes 

http://www.rdc.lc/

